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e o lance a outro; e de outros galos  

que com muitos outros galos se cruzam  

os fios de sol de seus gritos de galo  

para que a manhã, desde uma tela tênue,  

se vá tecendo, entre todos os galos. 

E se encorpando em tela, entre todos,  

se erguendo tenda, onde entrem todos, no toldo  

(a manhã) que plana livre de armação. 
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RESUMO 

 

 

Este estudo, realizado a partir da análise de artigos científicos, produzidos por pesquisadores e 

publicados em periódicos, busca investigar como ocorre o funcionamento linguístico-

discursivo da modalização e da polifonia de locutores, mais especificamente do arrazoado por 

autoridade, no gênero textual acadêmico artigo científico, como elementos indicadores de 

subjetividade (argumentatividade). Além disso, objetivamos investigar também de que forma 

esses fenômenos contribuem para a caracterização do estilo linguístico do gênero investigado. 

Ressalvamos que a investigação é de natureza descritivo-interpretativista e tem como 

orientação geral os princípios teórico-metodológicos da Semântica Argumentativa. Para tanto, 

tomamos como pressuposto fundamental para esse trabalho a Teoria da Argumentação na 

Língua de Ducrot e colaboradores (1987, 1988, 1994), com os acréscimos e reformulações 

propostas por Espíndola (2004) e Nascimento (2005, 2009, 2014). Fundamentamo-nos ainda 

nos estudos sobre o fenômeno da modalização discursiva (CASTILHO E CASTILHO, 1993; 

CERVONI, 1989; GARCIA NEGRONI, 2008, 2011; NASCIMENTO, 2005, 2009, 2014; 

NASCIMENTO E SILVA, 2012; dentre outros); bem como na concepção de gêneros 

discursivos (BAKHTIN, 2000). O corpus é composto por 20 (vinte) artigos científicos, 

coletados de periódicos reconhecidos pela CAPES, com qualis A ou B. São analisados 4 

(quatro) artigos de cada uma das seguintes grandes áreas da CAPES: Ciências Humanas 

(Educação); Ciências Sociais (Comunicação); Ciências Exatas e da Terra (Estatística); 

Engenharias (Engenharia Química); e Ciências da Saúde (Nutrição). Os resultados apontam que 

o artigo científico é um discurso repleto de subjetividades e orientações discursivas, no qual 

pululam vozes tanto de forma explícita como de forma implícita, ou seja, constitui-se em um 

gênero onde a polifonia e modalização se fazem presentes de forma significativa. O locutor 

responsável pelo artigo faz uso do arrazoado por autoridade e da modalização discursiva como 

forma de demarcar no enunciado a argumentatividade e orientar como deseja que o interlocutor 

deva ler/compreender as vozes das autoridades trazidas para compor o texto. 

 

Palavras-chave: Gênero artigo científico. Polifonia. Arrazoado por autoridade. Modalização. 

Argumentação. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This study, carried out with analysis of scientific papers, written by researchers and published 

in journals, tries to investigate how the linguistic-discursive functioning of modalization  and 

polyphony of speakers, more specifically of the arguments from authority, in the academic 

genre scientific paper occurs, as elements indicating subjectivity (argumentativeness). Besides, 

we also aim at investigating how these phenomena contribute to characterize the linguistic style 

of the genre which is being studied here. We assert that this investigation is descriptive and 

interpretativist and has the theoretical-methodological principles of Argumentative Semantics 

as a general guidance. Therefore, the fundamentals of this work is the Theory of Argumentation 

in Language by Ducrot and collaborators (1987, 1988, 1994), with increments and 

reformulation proposed by Espíndola ( 2004) and Nascimento (2005, 2009, 2014). We base our 

studies on the phenomenon called discursive modalization (CASTILHO E CASTILHO, 1993; 

CERVONI, 1989; GARCIA NEGRONI, 2008, 2011; NASCIMENTO, 2005, 2009, 2014; 

NASCIMENTO E SILVA, 2012; among others); as well as on the conception of discursive 

genres (BAKHTIN, 2000). The corpus is composed by twenty (20) scientific papers, collected 

from journals recognized by CAPES, with its qualis labels A and B. Four (4) scientific papers 

of each area of knowledge are analyzed. The areas of knowledge are the following: Human 

Sciences (Education); Social Sciences (Communication); Exact and Earth Sciences (Statistics); 

Engineering (Chemical Engineering); Health Sciences (Food and Nutrition). The results point 

that scientific papers are discourses full of subjectivities and are also discursive-oriented, in 

which voices echo either explicitly or implicitly, in other words, they are part of a genre where 

polyphony and modalization are present meaningfully. The responsible speaker for a scientific 

paper makes use of arguments from authority and of discursive modalization as a way to 

highlight argumentativeness within the enunciated and to orient how one wishes his/her 

interlocutor to read/comprehend the voices of authorities bought to compose the text. 
  
Keywords: Paper. Polyphony. Argument from authority. Modalization. Argumentation. 
 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

 

Este estudio, basado en un análisis de artículos científicos producidos por investigadores y 

publicados en revistas, busca investigar cómo acontece el funcionamiento lingüístico-

discursivo de la modalización y de la polifonía de locutores, específicamente en el argumento 

de autoridad, en el género textual académico artículo científico, como elementos indicadores 

de subjetividad (argumentatividad). Asimismo, nuestro objetivo es investigar también de qué 

forma estos fenómenos contribuyen a la caracterización del estilo lingüístico del género 

investigado. Destacamos que la investigación es de naturaleza descriptiva e interpretativa y 

tiene como orientación general los principios teóricos y metodológicos de la Semántica 

Argumentativa. Para ello, tomamos como premisa fundamental para este trabajo la Teoría de la 

Argumentación en la Lengua de Ducrot y colaboradores (1987, 1988, 1994), con los 

incrementos y reformulaciones propuestas por Espíndola ( 2004) y Nascimento (2005, 2009, 

2014). Nos basamos incluso en los estudios sobre el fenómeno de la modalización discursiva 

(CASTILHO Y CASTILHO, 1993; CERVONI, 1989; GARCIA NEGRONI, 2008, 2011; 

NASCIMENTO, 2005, 2009, 2014; NACIMENTO Y SILVA, 2012) entre otros; así como 

también en los conceptos de los géneros discursivos (BAKHTIN, 2000). El corpus es 

compuesto por veinte (20) artículos científicos, seleccionados de revistas reconocidas por la 

CAPES, con qualis A o B. Son analizados cuatro (4) artículos de cada una de las principales 

áreas de la CAPES: Ciencias Humanas (Educación); Ciencias Sociales (Comunicación); 

Ciencias Exactas y de la Tierra (Estadísticas); Ingeniería (Ingeniería Química); y Ciencias de 

la Salud (Nutrición). Los resultados muestran que el artículo científico es un discurso repleto 

de subjetividad y de orientaciones discursivas, en el cual pululan voces, tanto de forma explícita 

como de forma implícita, es decir, se constituye en un género donde la polifonía y la 

modalización se hacen presentes de forma significativa. El locutor responsable por el artículo 

hace uso del argumento de autoridad y de la modalización discursiva como una forma de limitar 

en el enunciado la argumentación y orientar cómo desea que el interlocutor deba 

leer/comprender las voces de las autoridades traídas para la composición del texto. 

 

Palabras-chave: Género artículo científico. Polifonía. Argumento de autoridad. Modalización. 

Argumentación. 
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1 - INTRODUÇÃO 

“O que nos difere dos [outros]  animais 

É saber que a linguagem é uma arma 

Que, se usada corretamente, 

Mata, fere, machuca, 

Leva à glória e à honra. 

Isso sim, nos faz divinos, 

Porque o Divino é o Verbo” 

(FONSECA). 

 

Neste trabalho, realizamos uma investigação acerca do gênero textual acadêmico artigo 

científico, verificando como a subjetividade se particulariza e é marcada linguisticamente no 

gênero em questão, a partir da introdução ou evocação de vozes alheias por parte do locutor 

responsável pelo artigo. O gênero em estudo, de natureza acadêmica, produzido por 

pesquisadores e destinado, geralmente, para outros pesquisadores da mesma área ou para 

pessoas que tenham interesse pela investigação, tem o intento de divulgar os conhecimentos 

produzidos em pesquisas desenvolvidas em laboratórios científicos e universidades. Assim, um 

dos veículos importantes de circulação dos saberes do âmbito acadêmico e científico é o artigo 

científico.  

Diariamente, os pesquisadores que atuam no âmbito acadêmico e em laboratórios de 

pesquisas lidam com artigos científicos. Assim, pela própria natureza da linguagem acadêmica, 

faz-se necessário que o locutor responsável pelo artigo, locutor articulista, coloque em cena 

outras vozes/autoridades, demarque filiações teóricas, organize um monitoramento do próprio 

discurso, estabeleça acordos e desacordos com as vozes alheias, refira-se a pesquisas anteriores 

para traçar quadros teóricos e metodológicos, dentre outras ações.  

Para tanto, o locutor articulista necessita saber lidar com a produção de enunciados de 

maneira que possa revelar seu modo de pensar, adotar posicionamentos e defender sua 

investigação, o que se dá, inclusive, pelo uso de enunciados alheios. Em outras palavras, o 

locutor articulista precisa fazer uso da argumentatividade para materializar linguisticamente sua 

opinião, posicionando-se em relação aos enunciados de outros locutores e direcionando como 

esses discursos devem ser lidos por seus interlocutores. 

 Nesse sentido, compreendemos o gênero discursivo artigo científico como um espaço 

de construções de pontos de vista. Por essa razão, 16cordó16tic-nos a realizar essa investigação, 

que reflete acerca do funcionamento linguístico-discursivo desse gênero, com foco em seus 

aspectos semântico-argumentativos. 
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O postulado de que a língua é argumentativa, conforme Ducrot (1994), e de que a língua 

e o uso que dela fazemos são argumentativos, segundo Espíndola (2004), levou-nos a vários 

questionamentos:  

 Como se dá a construção da subjetividade e da intersubjetividade 

(argumentatividade) no gênero discursivo artigo científico? 

 De que maneira os fenômenos linguístico-discursivos demarcam a presença da 

argumentatividade no gênero discursivo artigo científico? 

 De que maneira o locutor responsável pelo artigo científico lida com as 

diferentes vozes, com o discurso da ciência (logo, das autoridades) no seu texto, 

ao construir sua subjetividade e orientar o discurso, argumentativamente? 

A partir desses questionamentos, e considerando a própria função sociodiscursiva do 

gênero artigo – que é divulgar os conhecimentos produzidos em pesquisas desenvolvidas em 

laboratórios científicos e universidades –, levantamos a hipótese de que a subjetividade (logo, 

argumentatividade) se materializa no gênero através de dois fenômenos linguístico-discursivos: 

a polifonia de locutores, mais especificamente sob a forma de arrazoado por autoridade, e a 

modalização.  

Dessa forma, nosso trabalho elege como objetivo geral: 

 Investigar como ocorre o funcionamento linguístico-discursivo da modalização 

e da polifonia de locutores, mais especificamente do arrazoado por autoridade, 

no gênero acadêmico artigo científico, como elementos indicadores de 

subjetividade (argumentatividade). Além disso, objetivamos investigar também 

de que forma esses fenômenos contribuem para a caracterização do estilo 

linguístico do gênero investigado.  

E como objetivos específicos: 

 Identificar como se dá a ocorrência dos fenômenos semântico-argumentativos 

da modalização e da polifonia no gênero textual acadêmico artigo científico; 

 Descrever o funcionamento linguístico-discursivo dos elementos indicadores de 

polifonia de locutores, em especial do arrazoado por autoridade, e de 

modalização, presentes no corpus analisado;  

 Analisar o posicionamento do locutor responsável pelo artigo em relação a 

outras vozes (especificamente o arrazoado por autoridade) introduzidas em seu 

discurso, materializado linguisticamente pelos indicadores de polifonia e de 

modalização; 
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 Verificar e analisar os efeitos de sentido gerados pela introdução da voz alheia 

(polifonia de locutores) no interior do discurso; 

 Verificar se tais fenômenos (a polifonia de locutores e a modalização discursiva) 

se constituem em uma característica do estilo linguístico e da própria estrutura 

composicional do gênero em estudo; 

 Verificar quais elementos modalizadores são mais característicos do estilo 

linguístico do gênero artigo científico.  

Para tanto, embasamo-nos teoricamente em Ducrot (1988) e colaboradores, que estudam 

a argumentação na estrutura da língua, através da Teoria da Argumentação na Língua. Com 

relação aos estudos sobre Modalização, apoiamo-nos em Castilho e Castilho (1993), Cervoni 

(1989), Nascimento (2009), Nascimento e Silva (2012), entre outros. Para tratarmos da 

concepção de gêneros discursivos, apoiamo-nos em Bakhtin (2000), que fundamentou a 

caracterização do gênero artigo científico, classificando-o a partir da concepção de gênero 

discursivo. 

O nosso corpus é composto por 20 (vinte) artigos científicos, coletados de periódicos 

reconhecidos pela CAPES, com qualis A ou B. São 4 (quatro) artigos de cada uma das seguintes 

grandes áreas da CAPES: Ciências Humanas (Educação); Ciências Sociais (Comunicação); 

Ciências Exatas e da Terra (Estatística); Engenharias (Engenharia Química); e Ciências da 

Saúde (Nutrição). A coleta dos artigos científicos foi realizada na rede mundial de 

computadores, em periódicos disponíveis na web.  

Ressalvamos que essa pesquisa está vinculada ao projeto “Estudos Semântico-

Argumentativos de Gêneros do Discurso: gêneros acadêmicos e formulaicos (ESADG)”, 

executado no Laboratório Semântico-Pragmático de Textos (LASPRAT), da Universidade 

Federal da Paraíba – UFPB. 

Essa tese está organizada em cinco capítulos. Neste primeiro capítulo, dedicamo-nos à 

introdução e apresentação da tese. No capítulo II, abordamos uma discussão teórica acerca da 

Teoria da Argumentação na Língua, refletindo sobre alguns conceitos como língua, discurso, 

frase, significação, enunciado, sentido, enunciação, bem como sobre outras informações 

importantes a respeito da teoria de Ducrot e colaboradores. Fazemos também considerações 

sobre a Teoria Polifônica da Enunciação, buscando compreender o funcionamento linguístico-

discursivo do fenômeno da polifonia de locutores.  

No capítulo III, discutimos as questões mais relevantes que fazem da modalização um 

fenômeno linguístico-discursivo que imprime argumentatividade. Os estudos da Modalização 
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são vistos a partir de Castilho e Castilho (1993), Cervoni (1989), Nascimento (2009) e 

Nascimento e Silva (2012).  

No capítulo IV, discorremos sobre o que são gêneros discursivos e refletimos acerca da 

caracterização do artigo científico, considerando os critérios de Bakhtin. No capítulo V, 

apresentamos os princípios metodológicos da pesquisa e a análise do gênero em estudo. Para 

isso, tomamos por base os princípios teórico-metodológicos da Teoria da Argumentação na 

Língua e dos estudos sobre a Modalização, para alcançarmos o nosso objetivo. Por fim, temos 

as considerações finais, onde fazemos uma síntese das contribuições da investigação realizada. 
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2 – A ARGUMENTAÇÃO NA LÍNGUA 

 

“Argument(ação) é quase tudo, o resto é arte” (NASCIMENTO). 

 

Este capítulo é organizado tendo como conhecimentos basilares os estudos linguísticos 

da argumentação. Para isso, abordaremos a perspectiva teórica adotada pela Teoria da 

Argumentação na Língua, instituída por Ducrot e seus colaboradores (1981, 1987, 1988, 1994). 

Optamos por privilegiar nos nossos estudos a perspectiva de Ducrot e seus 

colaboradores, porque esses estudiosos fazem uma revisão dos conceitos tradicionais da 

argumentação e a consideram numa perspectiva linguística, a qual norteia nossa investigação. 

Convém também ressaltar que adotamos aqui, além dos pressupostos apresentados por 

Ducrot e colaboradores, o acréscimo proposto por Espíndola (2004) de que não apenas a língua 

é por natureza argumentativa, mas também o uso que dela fazemos nas nossas situações e ações 

de interações sociais. 

 

2.1 Reflexões acerca da Argumentação na Língua 

 

As reflexões empreendidas acerca da Teoria da Argumentação na Língua tiveram seus 

introitos com a produção e publicação da obra L’argumentation dans la langue, em 1983, por 

Ducrot e Anscombre. 

Os estudos de Ducrot e colaboradores sobre a Argumentação Linguística surgem da 

proposição de que a argumentação se encontra marcada na própria estrutura da língua e, assim, 

contrapõem-se à concepção tradicional de sentido. 

Ao instituir a Teoria da Argumentação na Língua, Ducrot (1988) estabelece uma crítica 

à existência da tradicional descrição de três recomendações de sentidos dos enunciados, 

proposta por Karl Bühler, a saber: objetivos, que apresentam como função descrever a 

representação de um fato ou realidade; subjetivos, que assumem a função de conceber a 

representação da ação do locutor frente a uma dada realidade; e os intersubjetivos, que têm a 

função de apresentar as relações de interação existentes entre o locutor e o interlocutor. Assim, 

como vimos, cada uma dessas indicações está pautada em uma função ajustada ao sentido do 

enunciado. Para melhor compreensão, achamos por bem apresentar ilustrações. Para isso, 

observemos o enunciado a seguir, extraído do corpus desta pesquisa: 
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Exemplo 1: 

 

A contribuição familiar para o desempenho dos alunos na escola é algo bastante 

evidente. (SCHUNEMANN, 2012, p. 64) 

 

De acordo com a concepção tradicional, proposta por Bühler e criticada por Ducrot e 

colaboradores, neste enunciado é possível observar as três indicações de sentido, conforme 

ilustração a seguir. 

 

QUADRO 1: INDICAÇÕES NO SENTIDO DO ENUNCIADO 

INDICAÇÕES NO SENTIDO DO ENUNCIADO 

OBJETIVAS SUBJETIVAS INTERSUBJETIVAS 

 

 Indicam a representação da 

realidade 

 Refere-se à 

indicação/descrição da 

existência da contribuição 

familiar para o 

desempenho dos alunos na 

escola básica. 

 

 Indicam a atitude do 

locutor perante a 

realidade. 

 Indicam a atitude do 

locutor no sentido de 

asseverar que é 

evidente a 

contribuição familiar 

para o desempenho 

dos alunos na 

educação básica. 

 

 Indicam a relação do 

locutor com as pessoas a 

quem se direciona. 

 Possibilita ao locutor 

querer que o interlocutor 

acredite que a 

contribuição familiar de 

fato existe, o que se 

justifica pelo uso do 

adjetivo evidente. 

 

Analisando o exemplo 1, tomando por base a descrição tradicional de sentido, é possível 

perceber que, nesse enunciado, há a presença dos aspectos objetivos, que descrevem a 

existência da contribuição familiar para o desempenho dos alunos da educação básica; 

subjetivos, ao sugerir a evidência da contribuição familiar para o desempenho dos alunos na 

educação básica; e intersubjetivos, que permitem ao locutor querer que o interlocutor, por 

exemplo, acredite na existência da contribuição familiar para o desempenho dos alunos na 

educação básica, pois o desempenho dos alunos da educação básica é consequência da 

contribuição familiar. 
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Ainda segundo o próprio Ducrot (1988, p. 50), na perspectiva tradicional de sentido, os 

aspectos objetivos costumam ser denominados de denotação, e os aspectos subjetivos e 

intersubjetivos são nomeados de conotação. O autor se opõe a essa divisão e afirma que se faz 

necessário anular a ideia de afastamento que existe entre as noções de conotação e de denotação. 

Esse posicionamento do autor é justificado da seguinte forma: “No creo que el lenguaje 

ordinario posea una parte objetiva ni tampoco creo que los enunciados del lenguaje den acceso 

directo a la realidad; en todo caso no la describe directamente”.1 Para esse linguista, se há uma 

descrição da realidade através da linguagem ordinária, não é em razão dos aspectos objetivos: 

“[...] si el 22cordó22t ordinário la describe, lo hace por 22cordó22tic de los aspectos subjetivo 

e intersubjetivo”2 (DUCROT, 1998, p.50). As palavras do autor evidenciam o seu 

posicionamento de que a linguagem ordinária não possui uma parte objetiva, como também os 

seus enunciados não descrevem a realidade. 

Ao voltarmos nossa atenção ao exemplo 1, podemos observar como as ideias de Ducrot 

fazem sentido. Ao afirmar que A contribuição familiar para o desempenho dos alunos na escola 

é algo bastante evidente, o locutor descreve a contribuição familiar para o desempenho dos 

alunos na escola como algo bastante evidente, mas essa descrição está absolutamente 

interligada à atitude de identificação do locutor com a situação descrita. Noutras palavras, é 

possível perceber que o aspecto subjetivo se tornou visível, no instante em que locutor proferiu 

tal enunciado, estando demarcado pelo próprio uso do adjetivo “evidente” e do advérbio 

“bastante”, por exemplo.  Ao proferir que A contribuição familiar para o desempenho dos 

alunos na escola é algo bastante evidente, o locutor possibilita ao interlocutor perceber que isso 

de fato ocorre e, por essa razão, faz uso dos termos “bastante” e “evidente”. Se há uma 

descrição, é em razão do ponto de vista expresso no enunciado e daquilo que o locutor indica 

para o seu interlocutor. O exemplo 1 vem confirmar a hipótese de Ducrot de que a descrição 

pura é algo que não existe, pois, se há descrição, essa está transpassada tanto pela subjetividade 

quanto pela intersubjetividade. 

Assim, esse é um dos motivos pelos quais Ducrot nega a distinção entre aspectos 

objetivos, subjetivos e intersubjetivos, conforme afirma o próprio autor: “[...] a la descripción 

                                                           
1 Eu não creio que a língua em comum possua uma parte objetiva e nem creio que os enunciadores da língua deem 

acesso direto à realidade; pelo menos não a descrevem diretamente (Tradução nossa). 
2 [...] se a linguagem ordinária a descreve, fá-lo por intermédio dos aspectos subjetivo e intersubjetivo (Tradução 

nossa). 
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(o sea el aspecto objetivo) se hace a través de la expresión de um actitud y a través también de 

um llamado que el locutor hace al interlocutor”3 (DUCROT, 1988, p. 51, grifos do autor). 

Noutras palavras, não é possível, na análise do sentido de um enunciado, separar os 

aspectos objetivos, subjetivos e intersubjetivos, uma vez que esses aspectos constituem o todo 

de um enunciado. Na figura seguinte, por nós criada, ilustramos a interdependência desses 

aspectos. 

 

FIGURA 1: ASPECTOS DO ENUNCIADO 

 

 

Outro motivo usado por Ducrot para recusar a distinção entre aspectos objetivos, 

subjetivos e intersubjetivos está relacionado ao que o linguista denomina de valor 

argumentativo, que se constitui na unificação dos aspectos subjetivos e intersubjetivos, os 

quais, na concepção do autor, não podem ser observados isoladamente num enunciado. 

 

“[…] El valor argumentativo de una palabra es por definición la orientación 

que esa palabra da al discurso. En efecto, a mi juicio el empleo de una palabra 

hace posible o imposible una cierta continuación del discurso y el valor 

argumentativo de esa palabra es el conjunto de esas posibilidades o 

imposibilidades de continuación que su empleo determina”4 (DUCROT, 1988, 

p. 51). 

                                                           
3 [...] a descrição (ou seja, o aspecto objetivo) é feito através da expressão de uma atitude e também através de uma 

chamada que o locutor faz com o interlocutor (Tradução nossa). 
4 O valor argumentativo de uma palavra é, por definição, a orientação que a palavra dá ao discurso. De fato, em 

minha opinião, o emprego de uma palavra possibilita ou impossibilita uma certa continuação do discurso, e o valor 

argumentativo dessa palavra é o conjunto dessas possibilidades ou impossibilidades de continuação discursiva que 

seu emprego determina (Tradução nossa). 

Chamado que o 
lucutor faz ao 
interlocutor

Expressão de 
uma atitude

Aspecto 
objetivo
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A seguir, apresentamos uma figura ilustrativa, por nós criada, que esquematiza essa 

explicação de Ducrot. 

 

FIGURA 2: VALOR ARGUMENTATIVO DO ENUNCIADO 

 

 

Essa figura demonstra que os aspectos subjetivos e intersubjetivos estão interligados, 

compondo o que Ducrot denominou de valor argumentativo, não havendo, portanto, separação 

entre as indicações subjetivas e intersubjetivas. Assim, o valor argumentativo se constitui no 

nível essencial da descrição semântica da língua. 

É exatamente criticando essas concepções de sentido do enunciado que Ducrot (1998) 

apresenta a Teoria da Argumentação na Língua.  Opondo-se à concepção tradicional de sentido, 

o linguista propõe a extinção da separação dos aspectos objetivos, subjetivos e intersubjetivos 

da língua, desconstruindo também as noções de denotação e conotação. 

Em face ao exposto, apresentamos a seguir as explicações de Nascimento (2009) para 

melhor esclarecer as discussões acerca do posicionamento assumido por Ducrot. 

 

A Teoria da Argumentação proposta por Ducrot e colaboradores rejeita a concepção 

de língua como conjunto de estruturas e regras independentes de toda enunciação e 

contexto, negando a ideia de que a língua tem primeiramente uma função referencial 

e que  o sentido do enunciado se julgue em termos de verdade ou falsidade (2009, p. 

15). 

 

Nessa conjuntura, vale ressaltar a concepção de sentido apresentada por Ducrot, que é 

uma das ideias basilares que ele vai usar para tratar da noção de valor argumentativo. Para 

Ducrot: “La palabra sentido significa por lo menos dos cosas. Por um parte significación y por 

Aspetos subjetivos e intersubjetivos

Valor Argumentativo

Descrição
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um dirección [...]”5 (1998, p. 52). Com isso, é possível compreender que a argumentação está 

ligada tanto à significação (o sentido proposto no enunciado), como à direção (direcionamento 

que esse enunciado vem ofertar ao discurso). Assim, ao pensarmos em sentido, podemos 

compreendê-lo como significação e direção. 

Feita a explicação acerca de sentido, outro esclarecimento importante na Teoria da 

Argumentação se refere às concepções de frase e de enunciado, que nesta corrente teórica 

assumem significados bem distintos. “El enunciado es la realidad empírica, observable, y la 

frase es la entidad teórica, linguística, construída por el linguista”6 (DUCROT, 1988, p. 65). 

Com essas elucidações acerca de frase e enunciado, surgem também as importantes 

explicações sobre sentido e significação. Sobre essa questão, Nascimento (2009, p. 16) afirma: 

“Ducrot estabelece aqui a diferença entre sentido e significação. O sentido está para o 

enunciado, assim como a significação está para a frase”. Para sintetizar essa explicação, 

apresentamos a figura abaixo, idealizada por nós: 

 

FIGURA 3: RELAÇÃO SENTIDO-ENUNCIADO E SIGNIFICAÇÃO-FRASE 

 

 

O enunciado possui um sentido; enquanto realidade empírica e observável, incide na 

descrição da enunciação. Se o enunciado é uma manifestação da frase, o enunciado é um 

acontecimento histórico, por isso único, produzido tanto em tempo como em lugar determinado, 

de maneira que não se repete. “Cada enunciado suporta apenas uma enunciação: se duas pessoas 

diferentes dizem uma mesma frase, ou uma mesma pessoa diz em momentos diferentes, temos 

dois enunciados diferentes” (BARBI, 1999, p. 191). Dessa forma, o sentido do enunciado não 

se situa no contexto histórico de conjunturas e determinações sociais, mas se relaciona ao fato 

                                                           
5 A palavra “sentido” significa pelo menos duas coisas. Por um lado, significação; e, por outro, direção. (Tradução 

nossa). 
6 O enunciado é uma realidade empírica, observável, e a frase, pelo contrário, é uma entidade teórica (Tradução 

nossa). 

SENTIDO ENUNCIADO

SIGNIFICAÇÃO FRASE
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de a frase ter sido objeto de um enunciado num certo momento. A frase, enquanto entidade 

teórica e abstrata, é uma construção do linguista que possui uma significação. 

Além dos esclarecimentos acerca do sentido e sua relação com o enunciado, significação 

e sua relação com a frase, faz-se necessário observar que Ducrot (1988) compreende a língua 

como um conjunto de frases. E, para ele, “[…] describir una lengua es describir las frases de 

esa lengua”7 (DUCROT, 1988, p. 60). 

É essa concepção de língua como um conjunto de frases que justifica que a descrição de 

uma língua se relaciona diretamente com a descrição de frases dessa língua, de maneira que o 

valor semântico das frases possa ser descrito sistematicamente. 

O conceito de discurso, para Ducrot, está associado à noção de enunciados. Da mesma 

forma que o enunciado é uma realidade empírica, o discurso também o é, uma vez que se 

constitui numa sucessão de enunciados: “Si tengo um discurso D, este puede fragmentarse em 

lós enunciados e1, e2, e3, etc, y cada uno de esos enunciados es la realización de uma frase”8 

(DUCROT, 1988, p. 53). Noutras palavras, é possível perceber, através da explicação do autor, 

que um discurso é composto por uma cadeia ou sucessão de enunciados. 

A seguir, trazemos um quadro resumitivo com os conceitos de língua, frase, enunciado, 

discurso, sentido e significação. 

 

QUADRO 2: RESUMO DE ALGUNS CONCEITOS DA TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO NA LÍNGUA 

Língua “conjunto de frases” 

Frase 
“[…] una entidad teórica. Es una construcción del lingüista que le sirve para 

explicar la infinidad de enunciados”9 (DUCROT, 1988, p. 53). 

Enunciado 

“[…] una de las múltiples realizaciones posibles de una frase. De esto resulta 

que el enunciado es una realidad empírica, es lo que podemos observar 

cuando escuchamos hablar a la gente”10 (DUCROT, 1988, p. 53). 

Discurso 
“[…] todo discurso está constituido por una sucesión de enunciados. Si tengo 

un discurso D, éste puede fragmentarse en los enunciados e1, e2, e3, etc, y 

                                                           
7 Descrever uma língua é descrever as frases dessa língua (Tradução nossa). 
8. Se tenho um discurso D, este pode fragmentar-se em enunciados e1, e2, e3 etc., e cada um desses enunciados é 

a realização de uma frase (Tradução nossa). 
9 [...] uma entidade teórica. É uma construção do linguista que serve para explicar a infinidade de enunciados. 

Isto significa dizer que a frase é algo que não pode ser observado: não ouvimos, não vemos frases. Somente 

vemos e ouvimos enunciados. (Tradução nossa) 
10 [...] uma das múltiplas realizações possíveis de uma frase. Disto resulta que o enunciado é uma realidade 

empírica, é o que podemos observar quando escutamos pessoas falando. (Tradução nossa) 



27 
 

cada uno de esos enunciados es la realización de una frase”11 (DUCROT, 

1988, p. 53) 

Sentido 
“[…] el sentido del enunciado se produce cuando se ha obedecido a las 

indicaciones dadas por la significación”12 (DUCROT, 1988, p. 60). 

Significação 
“[…] es una especie de “modo de empleo” que permite comprender el sentido 

de los enunciados”13 (DUCROT, 1988, p. 60). 

Fonte: Adaptado a partir de Ducrot (1988). 

 

A Teoria da Argumentação na Língua vem passando por processos de aperfeiçoamento 

e reformulação. Nas palavras do próprio idealizador da teoria, essas mudanças geradas no 

itinerário dos estudos da Argumentação numa perspectiva Linguística se embasam num 

compromisso estruturalista: “Esta andadura está guiada por nuestro 27cordó27tico 

estructuralista de no describir la lengua como um 27cord de dar informaciones sobre el mundo, 

sino como um 27cord de construir discursos”14 (DUCROT, 1998, p. 193). 

Após essa breve apresentação a respeito da Teoria da Argumentação, deter-nos-emos na 

reflexão acerca da Teoria Polifônica da Enunciação, discussão de grande relevância para o 

nosso trabalho, uma vez que estudamos os sentidos dos enunciados. Para Ducrot, o sentido dos 

enunciados é, por natureza, polifônico. 

 

2.2 Polifonia: constituinte da enunciação 

 

O termo “polifonia” é advindo do contexto musical e surgiu para indicar uma espécie 

de composição musical em que diversas vozes se superpõem compondo uma única voz. Bakhtin 

(2010b)trouxe o termo “polifonia” para o campo dos estudos literários ao estudar os romances 

de Dostoiévski, através da obra Problemas da Poética de Dostoiévski. Para isso, o autor buscou 

opor e caracterizar duas configurações de literatura, a saber: a literatura dogmática, que 

expressa somente a voz do autor, que se sobressai e administra os pensamentos até de outras 

personagens, quando elas existem; e a literatura polifônica, que promulga as vozes de diversas 

                                                           
11 [...] todo discurso está constituído por uma sucessão de enunciados. Se tenho um discurso D, este pode 

fragmentar-se em enunciados e1, e2, e3 etc., e cada um desses enunciados é a realização de uma frase. (Tradução 

nossa) 
12 [...] o sentido do enunciado se produz quando se obedece as instruções dadas pela significação. frase (Tradução 

nossa) 
13 [...] é uma espécie de “modo de emprego” que permite compreender o sentido dos enunciados. (Tradução nossa) 
14 Esta jornada é guiada por nosso compromisso estruturalista de não descrever a língua como um meio de dar 

informações sobre o mundo, mas como um meio de construir discursos (Tradução nossa) 
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personagens, as quais podem não apresentar os pontos de vista do autor/narrador, pois as vozes 

chegam até a ser independentes e dialogam com o próprio autor/narrador. 

Bakhtin nos deixou a herança da caracterização de polifonia. Mas e quanto à vinda do 

conceito de polifonia para o interior dos estudos linguísticos? Existe uma pluralidade de 

sujeitos? Como as muitas vozes se evidenciam nos enunciados? 

Para refletir acerca de tais questionamentos, é interessante recorrer ao teórico 

responsável pelos estudos da Argumentação na Língua, Ducrot, que traz a noção de polifonia 

para o cerne dos estudos linguísticos, a fim de questionar o princípio da unicidade do sujeito 

falante. 

Ducrot introduz a noção de polifonia com o objetivo de mostrar que o sentido de um 

enunciado pode se relacionar a um ou mais sujeitos, uma vez que “[...] é o objeto próprio de 

uma concepção polifônica do sentido mostrar como o enunciado assinala, em sua enunciação, 

a superposição de diversas vozes” (Ducrot, 1987, p. 172). 

Para tal, o autor da Teoria da Argumentação na Língua explica como ocorre a polifonia 

enunciativa, partindo de uma crítica ao princípio da unicidade do sujeito falante, princípio esse 

que se constitui em um postulado linguístico segundo o qual existe apenas uma pessoa que fala 

num enunciado. 

O princípio da unicidade do sujeito falante apresenta características específicas que 

definem a autonomia individual a quem enuncia, ou seja, o ser dotado de uma atividade psico-

fisiológica – indispensável à produção do enunciado; é o autor, responsável pelos atos 

ilocutórios (ordem, pergunta, asserção etc.) realizados na produção do discurso; é designado 

em um enunciado pelas marcas de primeira pessoa (o eu que aparece no texto) (Cf. DUCROT, 

1987, p. 178 – 179). 

Segundo Ducrot (1987), a unicidade do sujeito falante pode ser comprovada em certos 

enunciados, mas em outros se torna insustentável. 

Vejamos os exemplos a seguir para melhor compreensão: 

 

Exemplo 2: 

 

Eu gosto de comer ameixas! 

 

Indubitavelmente, em um enunciado dessa natureza, as três características remetem à 

mesma pessoa. O mesmo ser que produziu o enunciado exprimiu o seu posicionamento acerca 
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deste, pode ser identificado pelas marcas de primeira pessoa e ainda se responsabiliza pela 

informação veiculada no enunciado. 

Vejamos outra situação que torna a circunstância insustentável: 

 

Exemplo 3: 

 

Eu presenciei quando Marina disse a Joana: “Eu sei que você é muito inteligente!” 

 

Incontestavelmente, em um enunciado com essa estrutura linguística, a proposta 

tradicional da unicidade do sujeito falante não se sustenta. Nesse exemplo, percebemos duas 

marcas de primeira pessoa. O primeiro eu acena para o Locutor responsável pelo enunciado 

como um todo e que o proferiu: “Eu presenciei quando Marina disse a Joana: ‘Eu sei que você 

é muito inteligente!’”. O segundo eu se refere a um segundo locutor, a voz de Marina, 

responsável pelo discurso relatado “Eu sei que você é muito inteligente!” Notamos que o 

locutor responsável pelo enunciado completo, ao proferir o discurso, coloca em cena outro eu, 

uma voz alheia, no seu discurso. Nesse enunciado fica insustentável o princípio da  unicidade 

do sujeito falante, e “[...] a atribuição das três propriedades a um sujeito falante único torna-se 

problemática” (DUCROT, 1987, p. 180). 

É por questões dessa natureza que Ducrot (1997, 1988) discorda desse postulado, ou 

seja, contesta o princípio da unicidade do sujeito falante e mostra que um enunciado pode estar 

repleto de vozes, que podem revelar a existência de vários personagens linguísticos. Assim, o 

autor propõe que um enunciado surge com base no confronto das diferentes vozes dos diferentes 

sujeitos que são materializados no enunciado. Para ele: “[…] en uno mismo enunciado hay 

presente varios sujetos on status 29cordó29ticos diferentes”15 (1988, p. 17). 

Isso revela uma quebra dessa unicidade postulada e comprova a importância do 

reconhecimento das muitas vozes presentes em um enunciado. Noutras palavras, esse 

esclarecimento revela, também, a importância de considerar a polifonia nos estudos linguísticos 

sobre a natureza do enunciado. 

Ainda para explicar as considerações acerca da não unicidade do sujeito falante, 

Ducrot (1997, p. 182) cita como exemplo os documentos escolares que são produzidos por 

algum funcionário da escola e são enviados para os pais assinarem, autorizando o filho a 

                                                           
15 [...] em um mesmo enunciado, estão presentes vários sujeitos com status linguísticos diferentes (Tradução 

nossa). 
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participar de uma determinada atividade. Os pais que assinam o documento se responsabilizam 

pelo dito, embora não tenham sido os produtores efetivos do documento. 

Outro exemplo semelhante se refere aos contratos de aluguel, visto que, quando vamos 

firmar um contrato dessa natureza, assinamos um documento pronto que não foi produzido por 

nós necessariamente, mas que é da nossa inteira responsabilidade. 

Nos dois exemplos citados acima, observamos que quem assume a responsabilidade 

pelo enunciado não é necessariamente quem o produziu (o sujeito empírico), e sim quem assina 

o documento. É também a quem assina o documento que se atribuem as marcas de primeira 

pessoa presentes nos enunciados. 

Nesses casos, é a própria natureza do enunciado (que é gerar um compromisso por 

parte de quem assina o documento, responsabilizando-se por ações e sujeitando-se a punições 

caso descumpra o combinado; otimizar o tempo de quem está fazendo uso do serviço prestado; 

padronizar o enunciado para evitar problemas futuros para ambas as partes, prestador e usuários 

dos serviços) que faz com que o sujeito empírico não seja o responsável pelo dito. 

Ducrot e colaboradores (1987, 1988, 1994) criaram a Teoria Polifônica da Enunciação 

para explicar problemas semelhantes aos que mencionamos. 

Para entendermos a teoria polifônica da enunciação empreendida por Ducrot, faz-se 

necessário perceber a acepção de sujeito que embasa essa proposta. Para tanto, é interessante 

compreendermos conceitos que esclareçam os significados de: Sujeito Empírico (SE), autor 

efetivo do enunciado; locutor (L), responsável direto pelo discurso; e enunciador (E), pontos 

de vista da enunciação. 

O Sujeito Empírico (SE) “[...] es el autor efectivo, el produtor del enunciado”16 

(DUCROT, 1998, p. 16). Trata-se do autor real, que verdadeiramente dá a vida ao enunciado, 

do sujeito que cria, materializa o enunciado. Mas saber, de fato, quem é o sujeito empírico de 

um enunciado não é uma tarefa tão fácil. Para mostrar essa dificuldade, o autor lança como 

exemplo a produção de uma circular administrativa, visto nem sempre ser possível identificar 

se a produção foi realizada pela secretária ou por outro funcionário da empresa. De 30cordó 

com o autor, “[…] lo que le interesa es lo que está en enunciado y no las condiciones externas 

de su producción”17 (DUCROT, 1998, p. 17). 

O locutor (L) é o responsável direto pelo enunciado, ou seja, é quem responde às 

consequências geradas pelo dito. “Por definição, entendo por locutor um ser que é, no próprio 

sentido do enunciado, apresentado como seu responsável, ou seja, como alguém a quem se deve 

                                                           
16 [...] é o autor efetivo, o produtor do enunciado. (Tradução nossa). 
17 [...] o que lhe interessa é o que está no enunciado e não as condições externas de sua produção (Tradução nossa). 
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imputar a responsabilidade deste enunciado. É a ele que refere o pronome eu e as outras marcas 

de primeira pessoa” (DUCROT, 1987, p. 182). 

Ainda nas explicações sobre locutores, Ducrot faz questão de esclarecer: 

 

Se falo de locutores – no plural – não é para cobrir os casos em que o enunciado é 

referido a uma voz coletiva (por exemplo, quando um artigo tem dois autores que se 

designam coletivamente por um nós). Visto que, neste caso, os autores pretendem 

constituir uma só pessoa moral, falante de uma única voz: sua pluralidade apresenta-

se fundida em uma única personagem, que engloba indivíduos diferentes. O que me 

motiva o plural é a existência, para certos enunciados, de uma pluralidade de 

responsáveis, dados como distintos e irredutíveis (DUCROT, 1997, p. 182 – Grifos 

do autor). 

 

Como podemos entrever na definição supracitada, o que define a existência de locutores 

em um enunciado é a pluralidade de responsáveis, de pessoas morais que se responsabilizam 

pelo dito; ou seja, ao organizar um enunciado, o locutor responsável pelo todo organiza um 

“teatro enunciativo”, de maneira que traz para seu discurso vozes de outros locutores que são 

identificados nos enunciados, locutores esses que são responsáveis pelo dito. 

Embora quem ponha em cena todas as vozes seja o locutor responsável pelo enunciado 

como um todo, o locutor citado é o responsável pelo enunciado citado, pois foi ele que proferiu 

esse enunciado num dado momento e o deixou registrado. 

Ainda dentro da própria concepção de locutor, Ducrot (1987) estabelece a distinção 

entre o locutor enquanto tal (L), responsável pelo enunciado, e o locutor enquanto ser do mundo 

(λ), que é a origem do enunciado. 

 

L é o responsável pela enunciação, considerado unicamente enquanto tendo esta 

propriedade. Λ é uma pessoa “completa” que possui, entre outras propriedades, a de 

ser a origem do enunciado – o que não impede que L e λ sejam seres de discurso, 

constituídos no sentido do enunciado e cujo estatuto metodológico é, pois, totalmente 

diferente daquele do sujeito falante (este último deve-se a uma representação 

“externa” da fala, estranha àquela que é veiculada pelo enunciado). (DUCROT, 1987, 

p. 188 – Grifos do autor). 

 

O locutor enquanto ser do mundo (λ), que é o próprio fundamento de base do enunciado, 

só é possível de ser identificado por meio de L. Enquanto L tem a sua base de constituição 

pautada no nível do dizer, materializado através da forma do enunciado – uma vez que se 

apresenta como responsável pela enunciação –, λ tem um alicerce de constituição no nível do 

dito, materializado pelo conteúdo do enunciado – é por isso que este último representa a origem 

do enunciado. 

Os enunciadores (E), sujeitos da enunciação, são os pontos de vista apresentados pelo 

locutor. “En la teoría de la polifonía, por el contrario, el enunciado presenta una multitud de 
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puntos de vista diferentes y el locutor toma una multitud de actitudes en relación con esos 

puntos de vista”18 (DUCROT, 1988, p. 68). Por isso, é possível afirmar que os enunciadores 

não se referem a pessoas e sim a perspectivas abstratas, a posicionamentos, a pontos de vista. 

Ao explicar a noção de enunciadores, Ducrot assinala que “[...] eles são sujeitos dos atos 

ilocucionários elementares, entendendo por isso alguns atos muito gerais marcados na estrutura 

da frase (afirmação, recusa, pergunta, incitação, desejo [augúrio], exclamação)” (DUCROT, 

1997, p. 191, grifos do autor). 

Nas palavras de Ducrot, “o locutor, responsável pelo enunciado, dá existência, através 

deste, a enunciadores de quem ele organiza os pontos de vista e as atitudes.” (idem, 1987, p. 

193). 

Os conceitos apresentados nos são úteis para compreender os tipos de polifonia 

existentes no discurso, apresentados por Ducrot:a polifonia de enunciadores e a polifonia de 

locutores. 

 

2.2.1 A polifonia de enunciadores 

 

Esse tipo de polifonia acontece quando é possível, em um mesmo enunciado, 

identificar pontos de vista díspares, apresentados pelo locutor, para organizar o seu discurso. 

São esses pontos de vista que Ducrot (1987) designa de enunciadores. 

De acordo com o autor da Teoria Polifônica da Enunciação, é “[...] frequente que se 

encontre em um discurso a voz de alguém que não tenha as propriedades que se atribuem ao 

locutor” (DUCROT, 1987, p. 191). Para ele: “[...] o sentido do enunciado, na representação que 

ele dá da enunciação, pode fazer surgir aí vozes que não são as de um locutor” (DUCROT, 

1987, p. 192). 

Que vozes são essas que aparecem em um enunciado? Como elas aparecem? O que 

elas demarcam? A esse respeito, vejamos o que diz o estudioso: 

 

Chamo “enunciadores” esses seres que são considerados como se expressando através 

da enunciação, sem que para tanto lhe atribuam palavras precisas; se eles “falam” é 

somente no sentido em que a enunciação é vista como expressando seu ponto de vista, 

sua posição, sua atitude, mas não no sentido material do termo, suas palavras 

(DUCROT, 1987, p. 192, grifos do autor). 

 

Vale salientar, nesse sentido, que o locutor tem a possibilidade de colocar em cena nos 

enunciados posições/enunciadores que são diferentes das suas. “Ao colocar em cena esses 

                                                           
18 Na teoria da polifonia, ao contrário, o enunciador apresenta uma multiplicidade de pontos de vista diferentes, e 

o locutor tem uma infinidade de atitudes relacionadas a esses pontos de vista (Tradução nossa). 



33 
 

enunciadores, o locutor assume diferentes posições com relação a esses enunciadores, ora 

aprovando-os, ora assimilando-se a eles, ora se opondo” (NASCIMENTO, 2009, p. 31). 

Os traços definicionais delineados por Ducrot sobre enunciadores revelam que eles são 

representações demarcadas pela subjetividade. São figuras que podem proclamar visões 

diferentes do que é dito pelo locutor, em forma de antagonia, ironia, humor, desejo, negação, 

enfim, de várias perspectivas; ou seja, embora os enunciadores se constituam como sujeitos que 

nem são reais nem ficcionais, representam pontos de vista que podem ser diferentes do que é 

expresso pelo locutor. 

Para esclarecer essas concepções de locutor e enunciador, estabelecendo demarcações 

fronteiriças entre os termos, Ducrot faz analogia com o teatro e diz que “[...] o enunciador está 

para o locutor assim como a personagem está para o autor” (DUCROT, 1987, p. 192). E, ainda 

acerca desse paralelo, o linguista francês elucida: “[...] como o enunciador não é responsável 

pelo material linguístico utilizado, que é atribuído ao locutor, do mesmo modo não se vê 

atribuída a personagem de teatro a materialidade do texto escrito pelo autor e dito pelos atores” 

(DUCROT, 1987, p. 193). 

Ainda de acordo com o autor da Teoria Polifônica da Enunciação (DUCROT,1988), o 

locutor pode, após apresentar os enunciadores, posicionar-se diante deles. Esse posicionamento 

pode ocorrer de três maneiras diferentes, a saber: o locutor se identifica com um dos 

enunciadores, o locutor aprova um dos enunciadores e o locutor se opõe ao enunciador. A figura 

abaixo, por nós idealizada, identifica as possibilidades de posicionamentos do locutor: 

 

FIGURA 4: POSSIBILIDADES DE POSICIONAMENTOS DO LOCUTOR 

 

 

- Identificação

- Aprovação

- Oposição

- etc.

Locutor Enunciador
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Para melhor entendimento, vejamos ilustrações de como alguns desses 

posicionamentos acontecem. 

1) O locutor se identifica com um ponto de vista, enunciador. 

 

Exemplo 4: 

 

Ana marcou a reunião. 

 

No exemplo 4, o locutor se identifica com o enunciador, o ponto de vista colocado por 

ele mesmo em cena. Ao apresentar o ponto de vista do agendamento da reunião por Ana, o 

locutor tanto se identifica com o ponto de vista quanto o assume, já que essa é uma asserção ou 

afirmação sua. 

2) O locutor aprova um ponto de vista, enunciador. 

 

Exemplo 5: 

 

Ana deixou a coordenação. 

 

Neste exemplo, o locutor apresenta dois enunciadores. O enunciador 1 (E1) é o ponto 

de vista que “Ana estava na coordenação”. E o enunciador 2 (E2) é o ponto de vista que Ana 

não está na coordenação atualmente. 

Notamos que essa perspectiva se dá considerando os elementos posto e pressuposto. 

E1 – Ana estava na coordenação. (Pressuposto) 

E2 – Ana não está na coordenação atualmente. (Posto) 

Em face a esses dois enunciados, o locutor L aprova E1 e identifica-se com E2. A 

aprovação é identificada pelo pressuposto que está implicitamente marcado pelo verbo 

“deixar”. Já a identificação fica marcada pelo posto, o que está dito explicitamente no 

enunciado. 

3) O locutor se opõe ao ponto de vista, enunciador. 

 

Exemplo 6: 

 

Hora do almoço, mas a barriga está cheia. 
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Neste enunciado, é possível, por exemplo, em um contexto em que alguém apresenta 

um rechaço a um convite. Percebe-se a existência de quatro enunciadores: 

E1 – Hora do almoço. 

E2 – Vamos comer. 

E3 – A barriga está cheia. 

E4 – Não vamos comer. 

O locutor aprova E1, uma vez que considera que é hora do almoço. 

O locutor rechaça E2 completamente, pois E2 é favorável ao almoço. Já o locutor não 

o é. 

O Locutor se identifica com o E3, já que ele afirma que está com a barriga cheia. 

O locutor se identifica também com o E4, pois o enunciado se apresenta com o objetivo 

de rechaçar o convite realizado. 

Portanto, essas são as três atitudes que o locutor toma frente aos enunciadores, 

conforme Ducrot. O autor mostra que são exemplos da polifonia de enunciadores a ironia, a 

negação, a pressuposição, a autoridade polifônica, entre outras formas de enunciados 

polifônicos. 

Ressalvamos que não detalharemos esses fenômenos linguístico-discursivos, em razão 

do objetivo da nossa pesquisa. 

A seguir, discorreremos acerca da outra forma de polifonia descrita por Ducrot (1987, 

1988): a polifonia de locutores. 

 

2.2.2 A polifonia de locutores 

 

A polifonia de locutores, de acordo com Ducrot (1987), caracteriza-se no interior do 

discurso relatado, por meio do relato em estilo direto. De acordo com a teoria em estudo, em 

enunciados dessa natureza existe uma pluralidade de responsáveis “distintos e irredutíveis” 

(idem, ibidem, p.182). 

Para o autor, esse tipo de polifonia é demarcado pela presença de, no mínimo, dois 

locutores diferentes, que são os responsáveis pelas informações do enunciado. Assim, o Locutor 

1 (L1) é o responsável por todo o enunciado, e os demais locutores serão responsáveis pelos 

enunciados que surgirão no discurso. Estes podem ser identificados por Locutor 2 (L2), Locutor 

3 (L3) e assim sucessivamente. 

Vejamos o exemplo abaixo para compreendermos melhor: 
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Exemplo 7: 

 

Ana me disse: “Eu não participarei do evento”. 

 

Podemos identificar, no enunciado do exemplo 7, a Polifonia de Locutores – presença 

de mais de um locutor. Isso fica evidenciado através das marcas linguísticas pronominais “me” 

e “eu”. Notamos que a marca pronominal “me” é reveladora do locutor responsável por todo o 

enunciado, o Locutor 1 (L1) = “Ana me disse: Eu não participarei do evento”. Já a marca “eu” 

evidencia a presença do outro locutor, Ana, Locutor 2 (L2), responsável pelo segmento relatado: 

“Eu não participarei do evento”. Portanto, observamos a presença de mais de um “eu” no 

discurso: o “eu” responsável pelo enunciado como um todo; e o segundo “eu”, que é posto em 

cena pelo primeiro para se responsabilizar pelo trecho relatado. 

É por isso que a enunciação na polifonia de locutores é apresentada como dupla, uma 

vez que “o próprio sentido do enunciado atribuiria à enunciação dois locutores distintos, 

eventualmente subordinados” (DUCROT, 1987, p. 186). Assim, como afirma o próprio autor, 

“é possível que uma parte de um enunciado imputado globalmente a um primeiro locutor seja, 

entretanto, imputado a um segundo locutor” (DUCROT, 1987, p. 185). 

Essa característica de desdobramento do locutor no discurso permite a existência da 

inclusão de outras vozes em um mesmo enunciado. Ducrot (1987, p. 187) postula que, “[...] do 

ponto de vista empírico, a enunciação é ação e um único sujeito falante, mas a imagem que o 

enunciado dá dela é a de troca, de um diálogo, ou ainda de uma hierarquia de falas”.  

Para explicar esse desdobramento do locutor, Nascimento diz que: 

 

De acordo com Ducrot, essa possibilidade de desdobramento do locutor permite não 

somente dar a conhecer o discurso atribuído a alguém como também produzir um eco 

imitativo, ou ainda organizar um teatro no interior da própria fala, ou que alguém se 

torne porta-voz de um outro e empregue, no mesmo discurso, eus que remetem tanto 

ao porta-voz quanto à pessoa da qual é porta-voz (NASCIMENTO, 2009, p. 23-24, 

grifos do autor). 

 

Esse desdobramento do locutor está previsto por Ducrot, no caso exclusivo do discurso 

relatado em estilo direto. Já o discurso relatado em estilo indireto não é considerado pelo autor 

como polifonia de locutores, uma vez que nesse estilo não existiria a demarcação, na estrutura 

do enunciado, de uma dupla enunciação. 

Em estudos realizados no grupo de pesquisa “Estudos Semântico-Argumentativos de 

Gêneros do Discurso (ESAGD)”, Nascimento (2014) percebe que esse desdobramento de 
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locutores, responsáveis pelo enunciado, não constitui exclusividade do estilo direto, ficando 

evidenciado também no estilo indireto. 

 

A principal razão pela qual consideramos o discurso relatado em estilo indireto um 

caso de polifonia de locutores é que, no próprio sentido do enunciado, o locutor 

responsável pelo discurso (L1) atribui a responsabilidade do discurso relatado a um 

outro ser do discurso, explicitamente identificado no próprio enunciado 

(NASCIMENTO, 2014, p. 6). 

 

Vejamos uma demonstração da existência da polifonia de locutores em estilo indireto: 

 

Exemplo 8: 

 

Ana me disse que não participaria do evento. 

 

No exemplo 8, percebemos a existência do desdobramento do locutor. O discurso 

relatado em estilo indireto “não participaria do evento” é a voz de Ana, outro ser do discurso, 

diferente do locutor responsável por todo o enunciado, L1, demarcado no discurso pela marca 

linguística “me”. Assim, é possível observar “o teatro”, previsto por Ducrot no estilo direto, 

também evidenciado no estilo indireto, já que existe um locutor que se torna “porta-voz” de 

outro locutor. 

Embasados em Nascimento (2014), consideramos, no estilo indireto, a existência do 

segundo locutor (L2), pois, além de estar explicitado na estrutura do enunciado, está 

subordinado a L1 e trata-se de um ponto de vista apresentado tanto por L1 quanto por L2. 

 

Convém ressaltar que, ainda que se apaguem marcas dêiticas da voz alheia no estilo 

indireto, o locutor a reconhece como tal e a identifica através de expressões e verbos 

dicendi, tais como o verbo dizer [como no exemplo acima]. A presença dos verbos e 

expressões dicendi, além de demarcar, no próprio sentido do enunciado, a 

subordinação da voz de um segundo locutor (L2) com relação à voz do locutor 

responsável pelo enunciado como um todo (L1), pode indicar como L1 se posiciona 

diante do discurso de L2 (NASCIMENTO, 2014, p. 6, grifos do autor). 

 

Vejamos fenômeno semelhante, apresentado por Nascimento (2009, p. 92): 

 

Exemplo 9: 

 

Ciro, por sua vez, acusou Serra de não ter apoiado o Plano Real. 
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No exemplo 9, o locutor responsável pelo enunciado como um todo – L1, o locutor 

narrador, organizador do “teatro” de vozes – traz para o seu discurso a voz alheia, de um 

segundo locutor, Ciro – L2. Notamos que L1, além de trazer a voz do L2 para o seu enunciado, 

faz questão de deixar essa voz estranha identificada e explicitamente marcada como uma 

acusação. L1 mostra que o enunciado que apresenta o ponto de vista “Serra não apoiou o Plano 

Real” trata-se de um posicionamento de Ciro. E mais: ao empregar o verbo dicendi modalizador 

“acusar”, L1 deixa explícito, no enunciado, uma avaliação, um juízo de valor acerca do 

posicionamento de L2, evidenciando que o ponto de vista de Ciro é uma acusação; ou seja, 

deixa impresso que este deve ser lido como uma acusação. 

Em face do exposto nos exemplos 8 e 9, percebemos uma ilustração de como o discurso 

em estilo indireto pode ser considerado um tipo de polifonia de locutores. Isso fica evidenciado 

porque: 

1º) O locutor trouxe a voz alheia para seu discurso; 

2º) Essa voz é identificada como voz do outro através do verbo dicendi; 

3º) Fica demarcado no dito do enunciado que essa voz é pertencente ao outro e está 

subordinada a L1; 

4º) L1 pode assumir posicionamentos com relação ao discurso alheio. 

Esses fenômenos não constituem exclusividade do discurso relatado em estilo direto. 

“Essa é, portanto, uma característica comum tanto ao discurso relatado em estilo direto como 

ao discurso relatado em estilo indireto, o que justifica a nossa opção por tratarmos ambos como 

casos de polifonia de locutores” (NASCIMENTO, 2014, p. 7). 

No que se refere à diferença entre os estilos direto e indireto, Ducrot afirma: 

 

A diferença entre estilo direto e estilo indireto não é que o primeiro daria a conhecer 

a forma, o segundo, só o conteúdo. O estilo direto pode também visar só o conteúdo, 

mas para fazer saber qual é o conteúdo, escolhe dar a conhecer uma fala (ou seja, uma 

sequência de palavras, imputada a um locutor). (DUCROT, 1987, p. 187). 

 

Nascimento (2009), em estudo realizado acerca da argumentação na notícia 

jornalística, acrescentou aos estudos já existentes outra perspectiva de realização do fenômeno 

da polifonia: 

 

No estilo direto, o locutor responsável pelo discurso (L1) não se compromete com o 

discurso dos outros locutores introduzidos em seu discurso, uma vez que não assume 

a responsabilidade pelo relato dos outros locutores. No indireto, por sua vez, L1 se 

compromete com os relatos dos outros locutores, porque torna seu o discurso do outro, 

incorporando as palavras alheias e deixando de sinalizá-las (com aspas ou travessão) 

como tal. Logo, trata-se de uma questão de maior ou menor comprometimento, já que 
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no estilo indireto há uma assimilação e, no indireto, um distanciamento das palavras 

do outro (2009, p. 27). 

 

No corpus analisado por Nascimento, constatou-se a evidência de graus de 

comprometimento, assimilação ou distanciamento no uso dos estilos direto e indireto. Em 

pesquisas recentes, coordenadas por Nascimento e realizadas no ESAGD, foi possível constatar 

em corpora descritos pelo projeto que: 

 

A assimilação, o distanciamento e a avaliação do discurso relatado, por parte do 

locutor responsável pelo discurso, dão-se muito mais pela presença de outros 

elementos linguístico-discursivos, como as aspas de diferenciação, os verbos dicendi, 

entre outras estratégias linguístico-discursivas, do que pelo fato de esse discurso ter 

sido apresentado em um ou outro estilo (NASCIMENTO, 2014, p. 8, grifos do autor). 

 

Nesse sentido, concordamos com Nascimento e ressaltamos que, na nossa 

investigação, é possível observar fenômenos semelhantes. Nosso trabalho evidencia que, para 

relatar essas relações de envolvimento como comprometimento, assimilação ou distanciamento, 

o locutor responsável pelo discurso, além de fazer uso dos estilos direto e indireto, faz uso de 

alguns recursos linguísticos, como, por exemplo, emprego de aspas, verbos dicendi, entre 

outros. Prova disso é a constante ocorrência em nosso corpus do arrazoado por autoridade, 

atuando em conjunto com a modalização (discussão apresentada no capítulo de análise desta 

tese, o IV). 

Outro recurso presente na polifonia de locutores é o uso das aspas, que, “além de 

assinalar a voz de um locutor [...] possuem outras diferentes funções, permitindo, inclusive, ao 

locutor se distanciar do que ele introduz no discurso” (NASCIMENTO, 2005, p. 57). 

Authier-Révuz (1998), na obra “Palavras Incertas: as não-coincidências do dizer”, 

estuda o uso das aspas no discurso de divulgação científica. Conforme a autora: 

 
“[...] as palavras entre aspas são marcadas como pertencentes a um discurso outro; por 

isso, o contorno que eles traçam no discurso é revelador daquilo que o discurso tem a 

demarcar como ‘outro’ em relação àquilo em que ele se constitui”. (AUTHIER-

RÉVUZ, 1998, p. 118). 

 

A autora nos mostra que palavras entre aspas constituem elementos indicativos de 

palavras alheias. Esses elementos são demarcadores de fronteiras no discurso, uma vez que 

indicam, na constituição do discurso, a palavra do outro, de um estranho, que se une para 

constituir um único enunciado, embora as palavras aspeadas nem sempre abordem a mesma 

intenção do locutor. “Isso significa que, através das aspas, o locutor traz o discurso de um 
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‘outro’ para dentro do seu discurso, deixando claro que aquele discurso assinalado pertence a 

esse ‘outro” (NASCIMENTO, 2009, p. 28, grifos do autor). 

Uma ilustração da estratégia de uso de aspas é a forma que acabamos de utilizar na 

estruturação do parágrafo acima, quando trouxemos as palavras aspeadas de Nascimento 

inclusas no nosso enunciado, como um contínuo da nossa fala, mas deixando evidente que o 

discurso assinalado não é de nossa autoria e sim de “outro” locutor, Nascimento, que é trazido 

para compor o enunciado. 

As palavras aspeadas “[...] são palavras assinaladas como ‘deslocadas’, ‘fora do seu 

lugar’, pertencendo e adequando-se a outro discurso” (AUTHIER-RÉVUZ, 2004, p. 221). Por 

essa razão, o locutor pode trazer as palavras alheias, aspeadas, tanto para se identificar com o 

dizer do outro, como para se distanciar. Ao apresentar as palavras aspeadas, o locutor pode 

assumir, ou não, as responsabilidades por esse dizer alheio. 

Em estudos sobre gêneros DISCURSIVOS da esfera acadêmica, Garcia Negroni 

(2011) evidenciou que as aspas são usadas, pelo locutor, no discurso científico, para indicar a 

utilização das falas de outros pesquisadores, para validar os seus pontos de vista e também para 

manter distanciamento do dizer aspeado. Assim, de acordo com o contexto, as aspas podem 

assumir diferentes e variadas significações. 

Koch (2007, p. 69), partindo de Authier-Révuz, apresenta seis diferentes funções de 

distanciamento das aspas. Considerando as palavras das autoras, organizamos o quadro a seguir, 

sobre os tipos de aspas e suas respectivas funções. 

 

QUADRO 3: TIPOS E FUNÇÕES DE ASPAS DE DISTANCIAMENTO 

Tipos de aspas Funções das aspas 

Diferenciação Diferenciar a voz do locutor das palavras aspeadas, mencionadas. 

Condescendência 
Marcar uma palavra que parece estranha ao locutor, mas que o 

interlocutor a usaria dessa maneira. 

Pedagógicas Assinalar um termo vulgar que será substituído por um termo técnico. 

Proteção 
Assinalar que certa palavra não é inteiramente apropriada e está sendo 

substituída por outra. 

Ênfase Assinalar a ênfase do sentido de uma expressão. 

Questionamento 

Ofensivo ou Irônico 

Assinalar expressão usada “pelo interlocutor por prudência ou por 

imposição da situação” ( 2007, p. 69). 

Fonte: Adaptado a partir de Koch e Authier-Révuz. 
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As aspas, constantemente, fazem-se presentes nos discursos científicos e, geralmente, 

são indicadoras da presença de outros locutores. 

A seguir, discorremos acerca do fenômeno da argumentação por autoridade, 

mecanismo discursivo que se manifesta na polifonia de locutores e na polifonia de 

enunciadores. 

 

2.2.3 A argumentação por autoridade 

 

Ducrot (1987, p. 139-140) mostra que a argumentação por autoridade constitui 

mecanismo discursivo argumentativo comumente observado no discurso, que se manifesta de 

duas formas: 1) através da autoridade polifônica, um tipo de polifonia de enunciadores; 2) 

através arrazoado por autoridade, tipo de polifonia de locutores. 

 

2.2.3.1 A autoridade polifônica 

 

O mecanismo enunciativo da argumentação por autoridade, denominado por Ducrot 

de autoridade polifônica, é considerado da seguinte forma: “É esta que me parece diretamente 

inscrita na língua” (DUCROT, 1987, p. 143). O mecanismo geral dessa forma de argumentação 

por autoridade, de acordo com Ducrot, comporta duas etapas, a saber: 

 

QUADRO 4: ETAPAS DA ARGUMENTAÇÃO POR AUTORIDADE POLIFÔNICA 

Etapas da argumentação por autoridade polifônica 

O locutor L mostra um enunciador (que pode ser 

ele mesmo ou outra pessoa) asseverando uma 

certa proposição P. Em outras palavras, ele 

introduz em seu discurso uma voz que não é 

forçosamente a sua – responsável pela asserção 

de P. Ao dizer que esta asserção é mostrada, 

quero dizer que não é ela mesma objeto de uma 

asserção: sua promessa é análoga a dos atos de 

promessa, de ordem ou de pergunta nos 

enunciados (DUCROT, 1987, p. 143-144). 

L apoia sobre esta primeira asserção uma segunda 

asserção, relativa a outra proposição, Q, o que 

significa duas coisas. De um lado, que o locutor se 

identifica com o sujeito que assevera Q. E de outro 

lado, que ele o faz fundamentando-se em uma 

relação entre as proposições P e Q, no fato de que 

a admissão de P torna necessário, ou em todo caso 

legítima, admitir Q (DUCROT, 1987, p. 143-144). 

 

Fonte: Adaptado a partir de Ducrot (1987). 

 

Para esclarecermos esse postulado, faremos uso das mesmas palavras utilizadas por 

Nascimento: 
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O enunciado é construído de tal maneira que a admissão de E1 leva necessariamente 

à admissão de E2. Isso ocorre, segundo Ducrot, quando são introduzidas, no discurso, 

determinadas formas linguísticas como parece que, talvez e condicional de prudência 

(futuro do pretérito) do texto jornalístico (2009, p. 35, grifos do autor). 

 

Para esclarecer esse postulado, adotamos como exemplo o mesmo apresentado por 

Ducrot. 

 

Exemplo 10: 

 

Parece que vai fazer bom tempo: nós deveríamos sair. 

 

Notamos que o primeiro segmento, “vai fazer bom tempo” (P), serve como ponto de 

partida que direciona para o raciocínio, fornecendo embasamento para a justificativa da outra 

asserção: “nós deveríamos sair” (Q). 

O locutor responsável pelo enunciado apresenta dois enunciadores, o Enunciador 1 

(“vai fazer bom tempo”) e o Enunciador 2 (“nós deveríamos sair”). 

O Enunciador 1 é uma asserção feita por um enunciador estranho – senso comum, que 

assume o papel de autoridade, para que o Enunciador 2 seja admitido. Dessa forma, o locutor 

responsável pelo enunciado apresenta o Enunciador 1 como argumento por autoridade, 

portanto, necessário para que o Enunciador 2 seja admitido. 

Neste caso, é possível observar que “[...] o enunciador de P desempenha o papel de 

uma autoridade no sentido de que seu dizer é suficiente para justificar que L, por sua vez, se 

torna enunciador de Q, fundamentando-se no fato de que a verdade de P implica ou torna 

provável a de Q” (DUCROT, 1987, p. 146). 

Koch (2004), ao estudar a autoridade polifônica, apresenta uma série de 

particularidades que achamos relevante ressalvar. Para a autora, o recurso à autoridade 

polifônica permite ao locutor: evitar portar-se de modo autoritário; antever os prováveis 

argumentos do adversário, agregando-os ao próprio discurso; aduzir argumentos contundentes 

em sentido antagônico, fazendo prevalecer os argumentos do seu interesse; adotar estratégias 

de relação, como a da antecipação e do suspense; dotar o seu discurso de maior poder de 

convencimento, destituindo as armas do seu adversário. 

A autoridade polifônica, por estar “inscrita na língua”, constitui-se, de acordo com 

Ducrot (1987, p. 157), como o “próprio fundamento do encadeamento discursivo”. 
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2.2.3.2 O arrazoado por autoridade 

 

Quando pensamos na palavra “arrazoado”, reportamo-nos à argumentação, à 

exposição, a um discurso bem organizado. E quando refletimos acerca da palavra “autoridade”, 

reportamo-nos a poder, competência, prestígio. 

Nesse sentido, ao pensarmos no termo “arrazoado por autoridade”, poderíamos 

remeter a uma exposição argumentativa por prestígio, por poder. 

Mas que ligações esse pensamento tem com o conceito ducrotiano de arrazoado por 

autoridade? Como Ducrot compreende esse arrazoado? E por que ele o classifica como um tipo 

de polifonia de locutores? 

A argumentação por autoridade na forma de arrazoado por autoridade acontece, de 

acordo com Ducrot (1987), quando um locutor responsável pelo enunciado (L1) põe em cena 

outro (s) locutor (es) (L2, L3), que constituem autoridades no assunto do enunciado. Mas não 

é só essa razão: acontece também que L1 traz L2 para o seu dizer porque se identifica com essa 

outra voz que optou por trazer para constituição do enunciado, ou seja, “L assevera que há uma 

asserção de P por X” (DUCROT, 1987, p. 148). 

Vejamos as palavras do autor acerca dessa forma de argumentação: 

 

Essa [...] forma de argumentação por autoridade, parece-me, ao modo de 

demonstração que os novos filósofos do século XVII, os cartesianos, como também 

Pascal, atribuem aos escolásticos, e que condenam como incompatível com a 

existência, no indivíduo, de uma faculdade que lhe permite, pelo menos com relação 

a certos problemas, separar por si mesmo o verdadeiro do falso (DUCROT, 1987, p. 

148). 

 

Ora, se na visão desses filósofos a que Ducrot faz referência, para organizar um 

conhecimento seria necessário um rigor prático de observações e demonstrações, já que por si 

só o sujeito não teria condições de organizar esse conhecimento, reconhece-se a importância de 

se embasar o discurso em outras demonstrações de sucesso para se aproximar ao máximo do 

que seria a verdade. Esse tipo de modelagem da linguagem, em que L1 traz para seu discurso 

as vozes de outros locutores, enquanto autoridades constituídas, institui-se no arrazoado por 

autoridade. 

 

O arrazoado por autoridade constitui um tipo de demonstração entre outros, e deve ser 

catalogado ao lado do raciocínio por recorrência, da indução e do raciocínio por 

analogia, num inventário de tipos de prova reconhecidos como válidos em dada época, 

em determinada coletividade intelectual (DUCROT, 1987, p. 157). 
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A escolha feita por L1 acontece para dar sustentação ao seu ponto de vista, para, de 

maneira especial, dar credibilidade ao enunciado proposto, pois se trata de uma argumentação 

que se embasa em outro dizer – e não é um dito qualquer, trata-se de um pronunciamento de 

uma autoridade constituída no assunto. 

 

Para tanto, ele se fundamenta na ideia de que X, tendo em vista sua situação ou sua 

competência, não se pode enganar, ou, pelo menos, tem poucas probabilidades quando 

diz P. O fundamento do arrazoado é, assim, uma espécie de implicação entre a 

proposição segundo a qual X assevera P e a própria proposição P. (DUCROT, 1987, p. 

148-149). 

 

Vejamos, no trecho abaixo, retirado do corpus deste trabalho, um exemplo de 

arrazoado por autoridade: 

 

Exemplo 11: 

 

A2T4 

Além da experiência que lhe possibilitou a passagem da conversão, a estratégia assumida 

por Freire é também cristã: a prática do testemunho aparece como sua maneira de evangelizar, 

de anunciar a boa nova. “O testemunho, na teoria dialógica da ação, é uma das conotações 

principais do caráter cultural e pedagógico da revolução” (2005, p. 203) e, sendo “ousado e 

amoroso, serve à organização” (Idem, p.204). 

 

Neste exemplo, observamos o desdobramento de locutores: a presença da voz do 

locutor responsável por todo o enunciado, pesquisador que escreve sobre a teoria de Paulo 

Freire (L1); e da voz de Paulo Freire (L2), a voz colocada em cena por L1, relatada em estilo 

direto através da citação. 

No exemplo supracitado, o locutor responsável pelo enunciado (L1), para abordar uma 

discussão acerca da problemática do fatalismo na ótica freireana, traz para o seu discurso a voz 

de Paulo Freire (L2), uma autoridade reconhecida academicamente neste assunto. Ao utilizar 

esse fenômeno na organização do seu enunciado, L1 apresenta a voz de uma autoridade sobre 

o assunto como prova para o seu dizer, ou seja, com a intenção de alicerçar seu ponto de vista. 

Nesse caso, “[...] o discurso de L2 traduz o ponto de vista de L1” (NASCIMENTO, 2009, p. 

30). 

O movimento enunciativo apresentado no exemplo 11 ilustra como no arrazoado por 

autoridade não se trata de simplesmente mostrar um discurso de um segundo locutor, pois, de 
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acordo com Ducrot, “[...] a premissa de um arrazoado por autoridade, em um discurso seguido, 

deve ser a asserção de uma asserção, e não a simples mostração de uma asserção” (DUCROT, 

1987, p. 149). 

Embora o locutor responsável pelo enunciado faça uso do arrazoado por autoridade 

para sustentar o seu dizer, essa sustentação, de acordo com Ducrot, pode ser recusada, como se 

vê a seguir: 

 
Como toda forma de prova, um arrazoado por autoridade pode, além do mais, ser 

recusado. Ou se considera que, em geral, a palavra de um homem não prova nada, ou 

sustenta-se que X, em particular, em se tratando de certo ponto particular, 

provavelmente deva ter se enganado (DUCROT, 1987, p. 157). 

 

Ducrot revela o cuidado que o locutor responsável pelo enunciado como um todo deve 

ter ao fazer uso do arrazoado por autoridade, pois a escolha dos pontos de vista a serem 

colocados em cena deve ser algo bem planejado e que garanta sustentabilidade para o seu dizer. 

Para isso, é condição imprescindível, na organização de um bom arrazoado por 

autoridade, escolher autoridades competentes no assunto. “A palavra de honra, dada por 

alguém, dependerá da opinião que se tem dessa pessoa como homem de honra” (PERELMAN; 

TYTECA, 2005, p. 347)19. 

Assim, é possível perceber que o arrazoado por autoridade pode trazer uma segurança 

para o locutor responsável pelo enunciado, em casos exitosos. Já em casos de recusa, o uso do 

arrazoado por autoridade pode trazer fragilidades para o locutor. “Se a argumentação é fraca, e 

mesmo cômica, não é em razão do esquema que a embasa, mas porque é uma argumentação 

pelo modelo, empregada fora de suas condições de aplicação, quando o modelo carece 

totalmente de prestígio” (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 348). 

Ressalvamos que o tipo de argumentação por autoridade, na forma de arrazoado por 

autoridade, é recorrente nos gêneros textuais acadêmicos. Para Elichigoity: 

 

O arrazoado por autoridade é muito usado para dar legitimidade ao que se está 

afirmando, por exemplo, um jornalista em sua reportagem – pois a voz que ele 

incorpora a sua fala lhe dá credibilidade, ou um estudioso em seu trabalho científico, 

como respaldo teórico (2007, p. 159, grifos do autor). 

 

                                                           
19 Embora Perelman e Tyteca estudem o fenômeno da argumentação através da perspectiva retórica, optamos por 

citá-los reconhecendo que a argumentação por autoridade também é objeto de análise de autores de outras áreas 

diferentes da Teoria da Argumentação na Língua e que as considerações de Perelman e Tyteca são importantes 

para a compreensão do funcionamento discursivo desse tipo de argumentação. 
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No discurso científico, a incorporação das vozes do outro, para validar o próprio dizer, 

constitui uma marca desse estilo linguístico, uma vez que as vozes citadas são os 

posicionamentos de autores que já tiveram suas ideias expostas e reconhecidas no meio 

científico; são ideias, portanto, que já passaram por crivos de juízos de valor, ou seja, são 

asserções e, por essa razão, podem ser usadas para legitimar o que está sendo dito – outra 

asserção. 

Convém ressaltar que pesquisas realizadas no LASPRAT, em diferentes corpora, têm 

nos mostrado que o arrazoado por autoridade pode ou não vir identificado no próprio texto. A 

identificação social do locutor presente no texto vai depender da funcionalidade do gênero 

discursivo. Em investigação realizada por Nascimento (2005) acerca do arrazoado por 

autoridade no gênero jornalístico notícia, o autor constatou que: 

 
[...] a identificação social dos outros locutores (L2, L3 etc.) nas notícias que compõem 

o corpus obedece a um critério rígido de apresentação. Ou seja, em ambos os jornais 

e em todas as notícias, esses são identificados, na primeira ocorrência da notícia, pelo 

nome e sobrenome, seguidos da posição social (profissão ou outra função 

ocupacional) do indivíduo (2005, p. 118).  

 

A pesquisa de Nascimento mostra que a identificação social do locutor é própria do 

gênero notícia, uma vez que aparece sempre intrínseca ao texto. Isso ocorre, de acordo com o 

autor, por duas razões: primeiro, para dar credibilidade à informação que está sendo veiculada 

e, segundo, para deixar esclarecida a procedência do discurso relatado (NASCIMENTO, 2005).  

O exemplo 12, abaixo, retirado do corpus de Nascimento, ilustra como a voz dos demais 

locutores é identificada socialmente no gênero em estudo. 

 

Exemplo 12: 

 
Jornal B: O Estado de São Paulo 
 
Notícia 1 

Segundo o diretor da UP e especialista em marketing político, Sidney 
Kuntz, a margem de erro da pesquisa é de 4,5% para mais e para menos. 
Portanto, a mostra dá um empate técnico entre Lula e Ciro. Outros dados 
da pesquisa foram: 2,4% afirmaram que nenhum dos candidatos se saiu 
bem no debate e 1,2% consideraram todos os presidenciáveis muito bons. 
“Levando em conta que o Serra foi o que mais apanhou dos adversários, 
até que ele não foi mal na pesquisa. Outro dado é que 
os paulistanos não demonstraram simpatia por quem partiu para o ataque, 
como foi o caso de Garotinho”, disse Kuntz, e completou: “A tática de 
metralhar todo mundo não agradou.” (NASCIMENTO, 2005, p.147, grifos 
do autor) 
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No exemplo 12, o locutor responsável por todo o enunciado (L1) introduz o relato de 

um segundo locutor (Sidney Kuntz), em seu discurso, sob a forma de arrazoado por autoridade. 

Essa autoridade é identificada socialmente, uma vez que, L1 diz que se trata do “diretor da UP 

e especialista em marketing político”, logo uma autoridade socialmente constituída no assunto, 

qual seja, pesquisas sobre intenções de votos. Conforme Nascimento (2005), a identificação 

social do segundo locutor, na notícia jornalística, não só confere credibilidade ao dizer de L1, 

o locutor responsável pela notícia, como também produz efeito de argumentatividade no texto. 

Convém ainda ressaltar, como afirma o próprio autor, que o fato de a voz da autoridade aparecer 

explícita e socialmente identificada no texto não deixa o L1 isento de responsabilidades pelo 

dizer alheio (NASCIMENTO, 2005). 

Já em pesquisa realizada por Carvalho (2014) sobre o arrazoado por autoridade no 

gênero acadêmico projeto de pesquisa, diferentemente de como ocorre no gênero notícia, a 

identificação social dos demais locutores não aparece intrínseca ao texto. O exemplo 13, 

extraído do corpus de Carvalho, ilustra como o arrazoado por autoridade aparece no gênero 

projeto de pesquisa: 

 

Exemplo 13 

 

Trecho 135- A6:  

Nesse sentido, a falta de concordância de número na língua falada, entre outros exemplos de 

variação, pode ser considerada um erro para algumas pessoas. No entanto, Scherre (2005) 

demonstra que a variedade linguística independe do nível social ou de escolarização de alguém, 

visto que:  
“Estudos diversos têm mostrado que, na modalidade falada do português brasileiro, a concordância de 

número plural nem sempre ocorre. Mesmo pessoas escolarizadas deixam de colocar todas as marcas formais de plural 

em construções diversas.” (SCHERRE, 2005, p. 19). (CARVALHO, 2014, p. 73, grifos da autora). 

 

No exemplo 13, é possível perceber que o arrazoado por autoridade aparece no gênero 

acadêmico projeto de pesquisa sem a identificação social da voz alheia. Nesse exemplo, a voz 

da autoridade aparece assinalada através das marcas tipográficas de citações (uso das aspas, 

identificação do nome do autor, ano da obra e página onde se encontra a citação), bem como 

nas referências. A estratégia de não identificação social dos locutores trazidos por L1, no gênero 

acadêmico projeto de pesquisa, não isenta o locutor responsável pelo discurso de 

responsabilidades pelo dito dos outros locutores. Assim, é possível perceber que essa estratégia 

se trata de uma característica do gênero em estudo. 

Fato semelhante ao encontrado por Carvalho (2014), de não identificação social da voz 

alheia intrínseca ao texto, encontramos na nossa pesquisa sobre o gênero discursivo artigo 
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científico. Embora a voz da autoridade não venha identificada socialmente no texto, o locutor 

responsável pelo enunciado faz uso da asserção de uma asserção, marcando a voz alheia, o local 

de onde a voz alheia foi retirada, o ano em que tal enunciado foi pronunciado e, em alguns 

casos, até a página onde se localiza a informação. Não se trata de uma informação qualquer, e 

sim de um dizer que já foi asseverado. 

Assim, o arrazoado por autoridade é um movimento enunciativo bastante utilizado no 

universo acadêmico, pois, no discurso científico, as asserções são constantemente empregadas 

para garantir outras asserções, oferecendo, dessa forma, mais legitimidade ao enunciado. 

Mesmo que a voz da autoridade não venha identificada socialmente, como demonstram os 

corpora de Carvalho (2014) e desta investigação, através das marcas de citações e das 

referências, é possível perceber que se trata de vozes alheias, de autoridades constituídas no 

assunto, que o locutor responsável pelo enunciado traz como forma de legitimar o seu discurso. 

O fato de o autor aparecer citado no artigo científico já constitui marca do arrazoado por 

autoridade. 

No Capítulo III, subsequente, contemplaremos mais um fenômeno linguístico-

discursivo que se materializa argumentatividade no discurso: a modalização. Optamos por 

estudar esse fenômeno por contemplar aspectos linguístico-discursivos que se fazem presentes 

no corpus analisado. 
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3 – MODALIZAÇÃO: FENÔMENO ESTRATÉGICO DE 

ARGUMENTATIVIDADE 

 

“No seu dizer 

 ninguém tem mais poder você” 

(FERREIRA). 

 

Neste capítulo, abordamos a discussão acerca da modalização e seus pressupostos 

teóricos fundamentais, enquanto fenômeno discursivo semântico-argumentativo e pragmático 

que é materializado em diferentes gêneros discursivos. A modalização é compreendida neste 

trabalho “[...] como um ato de fala particular que permite ao locutor, além de deixar marcas de 

suas intenções, agir em função do seu interlocutor” (NASCIMENTO; SILVA, 2012, p. 63). 

Nesse sentido, os estudos sobre a modalização esclarecem como um locutor imprime ao 

seu discurso as marcas de sua subjetividade, por meio de determinados elementos linguísticos, 

deixando também registrado como o discurso deve ser lido pelo interlocutor. 

Ressalvamos que o uso do conceito de modalização foi privilegiado, nesta pesquisa, 

com o intuito de ilustrar os fenômenos e fatos inerentes à argumentação que Ducrot e 

colaboradores não ressaltaram na Teoria da Argumentação na Língua. Esse conceito faz-se 

necessário na realização da nossa pesquisa, já que abordamos questões relacionadas à 

argumentatividade, aspecto relevante nos estudos sobre o fenômeno da modalização discursiva. 

Assim, os estudos acerca da modalização assumem importância essencial para a nossa 

pesquisa, uma vez que a modalização traz no seu cerne a argumentatividade, ressaltando as 

marcas de subjetividade do locutor impressas no discurso, orientando o sentido dos enunciados, 

bem como delimitando um maior ou menor comprometimento do locutor com os enunciados. 

Para apresentar os estudos sobre modalização, partimos das contribuições de Lyons 

(1997), Cervoni (1989), Castilho e Castilho (1993), Koch (2002), além das reformulações 

propostas por Nascimento (2005) e Nascimento e Silva (2012). 

Observamos que, nos Estudos sobreModalização, alguns autores utilizam o termo 

“modalidade” enquanto outros se valem da terminologia “modalização”.  Usaremos, no nosso 

trabalho, embasados em Castilho e Castilho (1993) e em Nascimento (2009), as duas 

nomenclaturas sem distinções. 
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3.1 Modalização/modalidade nas reflexões acerca da linguagem 

 

Para compreendermos os Estudos sobre a Modalização, faz-se necessário entender o que 

é modalização/modalidade. Para tanto, buscamos as opiniões de vários estudiosos acerca dessa 

temática. 

Iniciamos com as contribuições de Castilho e Castilho (1993, p. 217), os quais afirmam: 

 

A Gramática Tradicional reconhece dois grandes componentes na sentença: o 

componente proposicional, constituído de sujeito + predicado (= dictum), e o 

componente modal, que é uma qualificação da forma de P, de acordo com o 

julgamento do falante (= modus). Esse julgamento se expressa de dois modos: 1) o 

falante apresenta o conteúdo proposicional numa forma assertiva (afirmativa ou 

negativa, interrogativa (polar ou não polar) e jussiva (imperativa ou optativa); 2) o 

falante expressa seu relacionamento com o conteúdo proposicional, avaliando seu teor 

de verdade ou expressando seu julgamento sobre a forma escolhida para a 

verbalização desse conteúdo. 

 

Castilho e Castilho se referem à primeira forma de julgamento como modalidade e à 

segunda como modalização. No entanto, esses estudiosos fazem uso dos termos 

sinonimamente, declarando que há uma fragilidade na distinção entre eles, visto que sempre 

haverá por parte do falante uma ação de ajuizamento precedente do conteúdo da proposição. 

Para os autores: 

 

Essa distinção é um pouco espiciosa, pois de qualquer forma há sempre uma avaliação 

do falante sobre o conteúdo da proposição que vai veicular, decorrendo daqui suas 

decisões sobre afirmar, negar, interrogar, ordenar, permitir, expressar a certeza ou a 

dúvida sobre esse conteúdo etc (CASTILHO e CASTILHO, 1993, p. 217). 

 

Lyons (1997) faz notar que o termo “modalidade” tem aberto espaço para a 

compreensão de uma série de interpretações conflitantes, uma vez que tem havido uma 

aproximação dos termos “modo” e “modal” nos âmbitos da linguística e da lógica. De acordo 

com o estudioso, no campo etimológico dos termos “modo”, “modal” e “modalidade” há uma 

aproximação clara entre esses eles, muito embora o autor prefira resguardar o termo “modo” 

para o sentido que lhe é conferido pela Gramática Tradicional. Para Lyons (1997, p. 327), essa 

escolha se dá em virtude das referências às categorias gramaticais denominadas de indicativo, 

subjetivo e imperativo. 

Koch (2000, p. 136), ao tratar da modalização, considera que, dentro de uma teoria da 

linguagem que leva em conta a enunciação, consideram-se modalizadores todos os elementos 

linguísticos diretamente ligados ao evento de produção do enunciado e que funcionam como 

indicadores das intenções, sentimentos e atitudes do locutor em relação ao seu discurso. 
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Acerca da ideia de modalidade, Cervoni (1989) indica que, em um enunciado, uma 

análise semântica possibilita distinguir um dito – compreendido como conteúdo proposicional 

– e uma modalidade – ponto de vista do falante a respeito deste conteúdo. Para o autor, a 

modalidade difere da conotação, uma vez que aquela é constitutiva do sentido do enunciado: 

“[...] a modalidade é constitutiva da significação fundamental, da denotação; ela não tem nada 

de acrescentado; a frase menos modalizada comporta uma modalidade mínima” (CERVONI, 

1989, p. 53). 

Os estudos acerca da modalidade, conforme Cervoni (1989), têm seus introitos no ramo 

da lógica, mais conhecido como lógica modal. Todavia, com o passar dos tempos, passou a ser 

do interesse dos linguistas, que ainda cultivam várias particularidades da significação de 

origem. Com o processo de evolução da linguística, muitos estudos e conceitos acerca do 

enunciado ganharam mais atenção, passando por procedimentos de enriquecimento, ampliação 

e diversificação, e a questão da modalidade teve seu espaço auferido no cerne dessas operações. 

Nos estudos linguísticos contemporâneos, a modalidade ganhou diversas classificações e 

abordagens. Para Neves (2010, p 151): 

 

Os estudos sobre modalidade são de notável diversidade, de um lado porque varia a 

própria conceituação dessa categoria, de outro porque varia o campo de estudo, de 

outro, ainda, porque variam as orientações teóricas, e finalmente, porque se privilegia 

ora um ora outro tipo de modalidade.  

 

As palavras da autora demonstram o caráter de dinamismo, amplitude e complexidade 

dos estudos da modalização na linguagem, posto que favorecem diversos enfoques, seja no 

âmbito conceitual e de perspectivas teóricas diferentes, seja no campo das classificações.  

De acordo com Cervoni (1989), há diferenças entre o campo da modalidade linguística 

e da modalidade lógica, embora a primeira busque inspiração na segunda. Para o autor, a 

modalidade na perspectiva lógica é definida como “[...] uma determinação que concerne à 

verdade da proposição que ela afeta” (CERVONI, 1989, p. 61). Conforme o estudioso, as 

principais modalidades, do ponto de vista dos lógicos, estão relacionadas ao conteúdo de 

verdade das proposições através das “modalidades aléticas”, bem como aos modos como afetam 

as proposições que estão ligadas aos campos do “necessário” e do “possível”. Já a respeito de 

modalidade linguística, Cervoni chama atenção para que se considere um “núcleo duro” que se 

constitui por todas as expressões aléticas, deônticas e epistêmicas. Esse “núcleo duro” é 

constituído pelas modalidades proposicionais e pelos auxiliares de modo, considerado pelo 

autor como tipicamente modal em linguística. Convém acrescentar que, de acordo com Cervoni 
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(1989), para que a modalização ocorra, o elemento modalizador deve incindir sobre todo o 

conteúdo proposicional. 

As modalidades proposicionais apresentam como características básicas serem externas 

à proposição que modalizam. Elas ocorrem tomando por base a forma canônica “(unipessoal) 

+ é + Adjetivo + que + P Infinitivo”. O exemplo a seguir ilustra como pode acontecer essa 

modalidade proposicional: 

 

Exemplo 12: 

 

É obrigatório que entregue os relatórios semanalmente. 

 

É possível perceber, no exemplo 12, que a modalidade expressa pela estrutura “É 

obrigatório que” advém sobre toda a extensão da proposição “entregue os relatórios 

semanalmente” como algo que deve acontecer. 

Os auxiliares de modo são compostos por verbos como poder, querer, dever e saber.  

No exemplo a seguir, é possível perceber a atuação desses auxiliares de modo. 

 

Exemplo 13: 

 

Ele deve entregar os relatórios semanalmente. 

 

É possível perceber, no exemplo 13, que a modalidade explicitada pelo verbo dever 

recai sobre todo o conteúdo proposicional: “Ele entregar os relatórios semanalmente”. 

Para Cervoni (1989), os verbos poder e dever são considerados os mais incontestáveis, 

pelo caráter da polissemia que exprimem e pela utilização em contextos diversos. O exemplo 

13 demonstra a indubitalidade gerada pelo verbo dever, de obrigatoriedade, como algo que 

necessariamente deve acontecer e incide sobre toda a extensão da proposição. 

Já com relação ao verbo querer, Cervoni (1989) o considera como um verbo potencial, 

isso porque nem sempre pode ser considerado como modal. Em alguns casos, querer pode 

indicar apenas um desejo; em outras situações, pode assinalar obrigatoriedade. Os exemplos 14 

e 15 ilustram como esse verbo pode atuar em diferentes configurações. 
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Exemplo 14: 

 

Eu quero que entregue o relatório ainda hoje. 

 

Exemplo 15: 

 

Ele queria ser milionário. 

 

O verbo querer, no exemplo 14, apresenta um valor de obrigatoriedade que incorre sobre 

a proposição, indicando que a conjetura do enunciado é um dever que necessariamente precisará 

acontecer. No exemplo 15, o verbo querer assume um valor semântico diferente do exemplo 

anteriormente citado, uma vez que aqui ele aparece com a configuração de um desejo, “[...] até 

mesmo um mero sonho do sujeito” (CERVONI, 1989, p. 65). É por essa razão que o autor 

prefere considerar o verbo querer como potencial, excluindo-o dos verbos tidos como modais, 

pois nem sempre ele apresenta um valor modal. 

Além do tipo de modalidade do “núcleo duro”, Cervoni (1989) apresenta mais um 

grupo, o da “modalidade impura”, que se refere aos “[...] casos em que a modalidade é implícita 

ou mesclada num lexema, num mesmo morfema, numa mesma expressão, a outros elementos 

da significação” (CERVONI, 1989, p. 68). Nesse tipo de modalidade, estão inseridos alguns 

adjetivos avaliativos (útil, agradável, interessante, grave, dentre outros), os verbos dicendi e os 

modos verbais. 

Em face ao exposto, Cervoni (1989, p. 75) considera ser modalidade “[...] o reflexo, na 

linguagem, do fato de que tudo o que o homem pode ser, sentir, pensar, dizer e fazer se insere 

numa perspectiva particular”. 

Castilho e Castilho (1993) consideram que a modalização mobiliza recursos linguísticos 

diversos. Como exemplos, os autores ressaltam a prosódia, os modos verbais, os verbos 

auxiliares, os adjetivos, os advérbios, os sintagmas preposicionados com função adverbial etc. 

Koch (2002, p. 85), ao tratar das modalidades, apresenta uma listagem dos tipos de 

lexicalização das modalidades. 

 

QUADRO 5: TIPOS DE LEXICALIZAÇÃO DAS MODALIDADES 

PERFORMATIVOS EXPLÍCITOS Eu ordeno, eu proíbo, eu permito etc. 

Auxiliares modais Poder, dever, querer, precisar etc. 
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Predicados cristalizados É certo, é preciso, é necessário etc. 

Advérbios modalizadores 
Provavelmente, certamente, possivelmente 

etc. 

Formas verbais perifrásticas Dever, poder, querer etc. 

Modos e tempos verbais 

Imperativo; certos empregos de 

subjuntivo; uso do pretérito perfeito com 

valor de probabilidade, hipótese, noticia 

não confirmada; uso do imperfeito do 

indicativo com valor de irrealidade etc. 

Verbos de atitude proposicional Eu creio, eu sei, eu duvido etc. 

Entonação 
Que permite, por exemplo, distinguir uma 

ordem de um pedido, na linguagem oral. 

Operadores argumentativos Pouco, um pouco, apenas, mesmo etc. 

Fonte: Adaptado de Koch (2002, p. 85). 

 

A listagem apresentada por Koch não esgota todos os elementos linguísticos com 

funções modalizadoras, pois os estudos acerca da modalização vêm apontando outros 

elementos com essas funções. Entre esses, podemos destacar o caso dos verbos dicendi 

modalizadores, investigados por Nascimento (2005), e o caso do sufixo -inho, pesquisado por 

Chaves (2007). 

 

3.2 Modalizadores: elementos materializadores da modalização 

 

Quando pensamos em modalização, reportamo-nos aos modalizadores, que constituem 

os elementos linguísticos responsáveis por materializar a modalização nos enunciados. De 

acordo com Nascimento e Silva (2012, p. 80), “os modalizadores [...] se classificam de acordo 

com o tipo de modalização que expressam, nos enunciados e discursos em que aparecem”. 

Os modalizadores foram classificados por Castilho e Castilho (1993, p.22) em três 

categorias: modalização epistêmica, deôntica e afetiva. Já Nascimento e Silva (2012) 

classificaram-nos em quatro categorias: modalização epistêmica, deôntica, avaliativa e 

delimitadora. Ressalvamos que, neste trabalho, adotamos a classificação de Nascimento e Silva 

(2012). 
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3.2.1 Modalização epistêmica 

 

A modalização epistêmica se refere à ocorrência de uma avaliação realizada pelo falante 

acerca tanto do valor de verdade quanto das condições de verdade da proposição. Esse tipo de 

modalização se estabelece em três subgrupos de modalização, de acordo com Castilho e 

Castilho (1993, p. 22): modalização epistêmica asseverativa, modalização epistêmica quase-

asseverativa e modalização epistêmica delimitadora . 

Já de acordo com Nascimento e Silva (2012, p. 81), “a Modalização Epistêmica ocorre 

quando o locutor expressa uma avaliação sobre o valor de verdade do enunciado, revelando, 

também, seu conhecimento a respeito do conteúdo veiculado. Para estes últimos autores, ela se 

divide em asseverativa, quase asseverativa e habilitativa”. A modalização epistêmica 

asseverativa, por sua vez, “[...] ocorre quando o falante considera verdadeiro o conteúdo do 

enunciado e, consequentemente, se responsabiliza pelo dito” (NASCIMENTO; SILVA, 2012, 

p. 81) 

 

Exemplo 16: 

 

Com certeza Ana participará da reunião 

 

O exemplo 16 esboça uma evidência de modalização epistêmica asseverativa. O 

conteúdo apresentado pelo falante indica uma certeza, a de que Ana participará da reunião. A 

partir do trecho com certeza, o locutor apresenta o conteúdo de P como um conhecimento 

verdadeiro. 

Ao apresentar o conteúdo do enunciado como uma certeza, o locutor imprime ao 

discurso, através do modalizador epistêmico asseverativo com certeza, o modo como quer que 

o conteúdo da proposição seja lido: como algo certo, como uma asseveração. 

O segundo tipo de modalização epistêmica apresentado por Nascimento e Silva é a 

quase-asseverativa, que, de acordo com os autores, “ocorre quando o falante considera o 

conteúdo da proposição quase certo ou como uma hipótese a ser confirmada e por isso não se 

responsabiliza pelo valor de verdade da proposição” (2012, p. 82). 

Esse tipo de modalização permite ao locutor enunciar uma proposição sem se 

responsabilizar totalmente pelo seu dizer, deixando materializada no enunciado uma provável 

veracidade, uma hipótese que poderá ou não ser comprovada pelo interlocutor. 
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Exemplo 17: 

 

Provavelmente Ana participará da reunião 

 

No exemplo 17, o conteúdo é apresentado pelo falante como uma crença, pois o falante 

acredita que Ana participará da reunião, mas não tem a certeza disso. Essa crença fica 

evidenciada na proposição através do modalizador epistêmico quase-asseverativo 

provavelmente. 

Ressaltamos que, embora tenhamos nos referido à divisão da modalização epistêmica 

apresentada por Castilho e Castilho, concordamos com Nascimento e Silva (2012) no sentido 

de que a modalização epistêmica se subdivide em asseverativa, quase-asseverativa e 

habilitativa. Estes últimos autores apresentam a modalização delimitadora em uma classificação 

à parte, como veremos mais adiante, e incluem no campo epistêmico os modalizadores 

habilitativos. 

Para Nascimento e Silva, a modalização epistêmica habilitativa: 

 

[...] ocorre quando o falante expressa que algo ou alguém tem a capacidade de realizar 

algo e assim o faz porque tem conhecimento a esse respeito. A modalização 

epistêmica habilitativa possui, em sua base, o caráter epistêmico, uma vez que não se 

pode expressar que algo/alguém é capaz de realizar algo sem que se tenha 

conhecimento a esse respeito (2012, p. 82). 

 

Vejamos os exemplos da modalização epistêmica habilitativa: 

 

Exemplo 18: 

 

Ana pode realizar essa tarefa. Ela tem formação específica nessa área. 

 

No exemplo 18, com o uso do verbo pode, modalizador epistêmico habilitativo, o 

locutor expressa que Ana é capaz de realizar a tarefa e assim o faz porque possui conhecimento 

acerca do preparo de Ana. Desse modo, o locutor responsável pelo enunciado deixa impresso 

no discurso que o interlocutor pode compreender a proposição como uma certeza de que “Ana 

está habilitada para realizar a tarefa”, uma vez que, para anunciar que alguém tem 

habilidade/preparo para tal, deve-se ter conhecimento a esse respeito. 
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3.2.2 Modalização deôntica 

 

O segundo tipo de modalização é designado de modalização deôntica, porque, 

geralmente, esse fenômeno discursivo tem sido empregado para ressaltar obrigatoriedade e, em 

determinados casos, consentimento. 

Castilho e Castilho (1989) determinam que a modalização deôntica é marcada por 

modalizadores que indicam que o falante considera o conteúdo da proposição como algo que 

deve ou que precisa acontecer obrigatoriamente. 

Já Cervoni (1989) aborda a modalização deôntica apresentando-a em quatro linhas, 

quais sejam: da obrigatoriedade, da permissão, da proibição e da facultatividade. Embora o 

autor não as diferencie nem as exemplifique, mostra-nos a possibilidade de perceber que a 

modalização deôntica não fica restrita à obrigatoriedade, descortinando-nos passagens para 

outras percepções, como fizeram Nascimento e Silva (2012, p. 84), que consideram que “[...] a 

modalização deôntica é aquela que expressa obrigatoriedade, permissão, proibição ou desejo 

[...]”. 

Por concordarmos com Nascimento e Silva (2012), adotamos a classificação por eles 

proporcionada, que permite a compreensão da modalização deôntica em quatro eixos, a saber: 

de obrigatoriedade, de proibição, de possibilidade e volitiva. 

A modalização deôntica de obrigatoriedade acontece “[...] quando expressa que o 

conteúdo do enunciado é algo que deve ocorrer obrigatoriamente, e que o provável interlocutor 

deve obedecer a esse conteúdo” (NASCIMENTO; SILVA, 2012, p. 84). O conteúdo 

materializado no enunciado aparece como algo que deve acontecer necessariamente, pois se 

trata de uma obrigação. Assim sendo, o interlocutor deve obedecer ao que é determinado pelo 

conteúdo da proposição, uma vez que não se trata de uma sugestão, e sim de uma 

obrigatoriedade, uma instrução a ser seguida. 

 

Exemplo 19: 

 

É obrigatório que vocês entreguem o relatório na data definida. 

 

No enunciado 19, o falante revela a obrigatoriedade da entrega do relatório, que incide 

sobre o interlocutor. Essa obrigação é revelada pelo uso da expressão é obrigatório, que 

funciona como um modalizador deôntico de obrigatoriedade. Se pensarmos num contexto 

empresarial, com um gestor fazendo uso desse enunciado para o seu grupo de trabalho, a opção 
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que existe para o grupo é a de obedecer à ordem oferecida. Esse tipo de modalização prende o 

interlocutor à alternativa indicada pelo falante, já que se trata de uma obrigatoriedade, e o que 

é obrigatório deve ser seguido. 

O segundo eixo da modalização deôntica é definido como deôntica de proibição, que 

acontece sempre que o conteúdo do enunciado traz à tona situações de impedimento. Nesses 

casos, o conteúdo da proposição deve ser seguido pelo interlocutor. 

 

Exemplo 20: 

 

Você não pode dirigir nessa área. 

 

No exemplo 20, o locutor responsável pelo enunciado expressa uma proibição. Nesse 

contexto, o uso da expressão não pode, modalização deôntica de proibição, indica um 

impedimento, uma situação proibida. No cerne da proibição, é possível perceber o caráter de 

obrigatoriedade, algo como: é obrigatório que você não dirija nesse setor. 

Já o terceiro eixo da modalização deôntica se refere à deôntica de possibilidade ou 

permissão. Essa estratégia de modalização recebe esse nome porque se trata de uma situação 

discursiva em que o falante expressa uma proposição facultativa, que permite ao interlocutor o 

arbítrio de adotá-la ou não. Para Nascimento e Silva (2012, p. 85), essa modalização acontece 

“[...] quando expressa que o conteúdo da proposição é algo facultativo e/ou quando o 

interlocutor tem a permissão para exercê-lo ou adotá-lo”. 

 

Exemplo 21: 

 

Você pode acessar essa conta. 

 

O conteúdo do exemplo 21 revela que o locutor responsável pelo enunciado oferece uma 

permissão para que o enunciado aconteça. O que está expresso no enunciado não constitui 

garantia para que a proposição ocorra, ficando a cargo do interlocutor a possibilidade de acessar 

ou não a conta. Notamos que o falante não expressa uma ordem, nem uma obrigação, mas sim 

uma permissão para o acesso da conta. Ressalvamos que a modalidade é evidenciada através 

do verbo poder que indica uma permissão para o interlocutor. Esse consentimento que é 

ofertado pelo falante atribui direito ou poder ao interlocutor de escolher o que fazer. O 
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cumprimento ou não da sugestão fica por conta do interlocutor, sendo-lhe facultativa a opção. 

Não fica impresso no enunciado nem a obrigatoriedade nem a proibição, e sim uma 

possibilidade que pode ou não ser acatada pelo interlocutor. 

A modalização deôntica volitiva acontece quando a modalização discursiva pode 

promulgar tanto o desejo quanto a vontade do locutor de que o interlocutor realize algo. Para 

Nascimento e Silva (2012, p. 16), “além de deixar materializada, no enunciado, a vontade do 

falante, a modalização deôntica volitiva pode funcionar como uma estratégia argumentativo-

pragmática através da qual um locutor pode pedir ou solicitar a seu interlocutor que realize algo 

que deseja”. 

Em pesquisa realizada acerca da argumentatividade presente nos requerimentos, Lima 

(2014) constatou que a modalização volitiva é um fenômeno comum a todos os requerimentos 

investigados. O autor acredita que “ [...] pelo fato de o requerimento ser utilizado para fazer 

uma solicitação, os aspectos volitivos ocorrerão naturalmente, visto que a solicitação e o desejo 

de ser atendido estão interligados” (LIMA, 2014, p. 13). 

 

Exemplo 22: 

 

Eu gostaria que Ana fizesse a apresentação dos relatórios. 

 

No exemplo 22, ao empregar o uso da expressão eu gostaria que, modalizador deôntico 

volitivo, o locutor responsável pelo enunciado apresenta o conteúdo “Ana fizesse a 

apresentação dos relatórios” como uma vontade ou desejo. Essa modalização, por apresentar o 

conteúdo do enunciado como um propósito do falante que anuncia uma deliberação, pode 

atenuar o discurso, de maneira que “[...] pode funcionar como uma estratégia argumentativa 

bastante eficaz, já que preserva tanto a face do locutor como a do interlocutor [...]”. 

Em face ao exposto, foi possível notar que a modalização deôntica exerce um vasto 

leque de efeitos de sentido, os quais são materializados nos enunciados e imprimem orientações 

argumentativas, no sentido de indicar como o locutor deseja que o seu interlocutor compreenda 

o discurso. Nesse sentido, constituem estratégias semântico-argumentativas e pragmáticas, 

como afirma Nascimento (2010), ofertando possibilidades aos estudiosos da linguagem de 

compreender, analisar e observar como os discursos estão repletos de efeitos de sentido, de 

expressões de subjetividade. 
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3.2.3 Modalização avaliativa 

 

Quando nos deparamos com a nomenclatura “modalização avaliativa”, de imediato nos 

reportamos a avaliação, que nos reporta ao ato de avaliar, a apreciação, a apuração, a estima, a 

emissão de juízo de valor. 

Porém, antes de falarmos em modalização avaliativa, achamos por bem retomarmos as 

considerações apresentadas por Castilho e Castilho (2002) e apresentarmos a modalização 

afetiva, última forma de modalização apresentada pelos autores. 

Para eles, esses modalizadores “ [...] verbalizam as reações emotivas do falante em face 

do conteúdo proposicional, deixando de lado quaisquer considerações de caráter epistêmico ou 

deôntico” (CASTILHO; CASTILHO, 2002, p. 208). 

Os autores supracitados afirmam que essa modalização constitui a função emotiva da 

linguagem e a subdividem em dois tipos, a saber: subjetiva, que expressa uma dupla predicação 

(a do falante em face da proposição e a da proposição); e intersubjetiva, que expressa uma 

predicação simples, assumida pelo falante em face de seu interlocutor a propósito da 

proposição. 

Tomando por base Castilho e Castilho, Nascimento (2009), ao estudar as modalizações 

na notícia jornalística, optou por denominar a modalização afetiva de modalização avaliativa. 

Isso se justifica porque: 

 

[...] mais do que revelar um sentimento ou emoção do locutor em função da 

proposição ou enunciado, esse tipo de modalização indica uma avaliação da 

proposição por parte do falante, emitindo um juízo de valor e indicando, ao mesmo 

tempo, como o falante quer que essa proposição seja lida (NASCIMENTO, 2009, p. 

46). 

 

Quando avaliamos, praticamos juízo de valor acerca do item avaliado, organizamos 

conceitos sobre o assunto e delegamos um nível de importância ao que estamos avaliando. Por 

essa razão, optamos por considerar a modalização avaliativa assim como fizeram Nascimento 

e Silva (2012, p. 88): “A modalização avaliativa é aquela em que o locutor expressa um juízo 

de valor a respeito do conteúdo do enunciado, excetuando-se qualquer avaliação de caráter 

deôntico ou epistêmico”. 

Nascimento e Silva (2012) evidenciam que tanto em Neves como em Koch é possível 

pensar em modalização como juízo de valor: em Neves (2000) com os estudos acerca dos 

adjetivos que indicam valores modais que não se enquadram nem no grupo dos epistêmicos 



61 
 

nem dos deônticos; em Koch (2002) através do que a autora denomina de modo axiológico, o 

qual se refere a conceitos que exibem a sua face subjetiva. 

Assim, tomando por base as observações de Nascimento e Silva (2012), também 

optamos por utilizar o termo “modalização avaliativa”, pois, quando modalizamos o discurso 

expressando juízo de valor, estamos avaliando, imprimimos um ponto de vista e ainda 

indicamos como queremos que esse enunciado seja lido/compreendido. 

 

Exemplo 23: 

 

Infelizmente Ana não apresentou o relatório. 

 

No exemplo 23, ao fazer uso do adverbio infelizmente, modalizador avaliativo, o locutor 

enuncia uma avaliação e um juízo de valor acerca do conteúdo do enunciado. O termo 

infelizmente confirma o ponto de vista do falante (uma infelicidade) acerca do conteúdo da 

proposição, o fato de “Ana não ter apresentado o relatório”. O modalizador avaliativo 

infelizmente serve para que o locutor imprima o seu ponto de vista no enunciado, de modo que 

indique como ele deve ser lido/compreendido pelo interlocutor. Essa avaliação evidenciada pelo 

modalizador avaliativo não apresenta caráter epistêmico nem avaliativo. 

 

3.2.4 Modalização delimitadora 

 

Exemplo 24: 

 

Tecnicamente a proposta apresentada por  Ana é a melhor. 

 

Já no exemplo 24, “Tecnicamente a proposta apresentada por Ana é a melhor”, o 

conteúdo é apresentado como uma delimitação. O advérbio tecnicamente estabelece os limites 

dentro dos quais o interlocutor deve compreender a proposição. 

Nascimento e Silva (2012), em obra organizada por Nascimento intitulada A 

argumentação na redação comercial e oficial: estratégias semântico-discursivas em gêneros 

formulaicos, partindo das subdivisões anteriores, sumarizaram os tipos de modalização, no 

quadro a seguir: 
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QUADRO 6: TIPOS E SUBTIPOS DE MODALIZAÇÃO 

Tipo de 

Modalização 

Subtipos Efeito de sentido no enunciado ou 

enunciação 

Epistêmica – 

expressa avaliação 

sobre o caráter de 

verdade ou 

conhecimento 

Asseverativa 
Apresenta o conteúdo como algo certo ou 

verdadeiro 

Quase-asseverativa 
Apresenta o conteúdo como algo quase certo 

ou verdadeiro 

Habilitativa 
Expressa a capacidade de algo ou alguém 

realizar o conteúdo do enunciado 

Deôntica – expressa 

avaliação sobre o 

caráter facultativo, 

proibitivo, volitivo 

ou de 

obrigatoriedade 

De obrigatoriedade 
Apresenta o conteúdo como algo obrigatório 

e que precisa acontecer 

De proibição 
Expressa o conteúdo como algo proibido, 

que não pode acontecer 

De possibilidade 
Expressa o conteúdo como algo facultativo 

ou dá a permissão para que algo aconteça 

Volitiva 
Expressa um desejo ou vontade de que algo 

ocorra 

Avaliativa – expressa 

avaliação ou ponto 

de vista 

 Expressa uma avaliação ou ponto de vista 

sobre o conteúdo, excetuando-se qualquer 

caráter deôntico ou epistêmico 

Delimitadora 
 Determina os limites sobre os quais se deve 

considerar o conteúdo do enunciado 

Fonte: (NASCIMENTO e SILVA, 2012, p. 93) 

 

Observamos que em todos os tipos de modalização é possível verificar um julgamento 

do falante em relação à proposição considerando o interlocutor. Esse julgamento indica como 

a proposição deve ser lida/compreendida e pode ser definido mediante as seguintes 

especificidades: 

 

 

 

QUADRO 7: TIPOS DE MODALIZAÇÃO E JULGAMENTOS DO FALANTE 
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Deôntica 
Posicionamento acerca da obrigatoriedade, da permissão, da 

proibição e da volição. 

Epistêmica Posicionamento do valor de verdade ou de certeza. 

Avaliativa 
Julgamento apreciativo, que não é de natureza deôntica nem 

epistêmica. 

Delimitadora Julgamento que apresenta delimitações. 

 

Assim, podemos constatar que a modalização é um fenômeno linguístico-discursivo que 

imprime argumentatividade e cuja estrututuração pelo falante considera o conteúdo 

veiculado/modalizado e o interlocutor. 

 

3.3 Os verbos dicendi e a modalização 

 

Existem outros elementos presentes na língua que atuam como modalizadores, entre 

eles os verbos dicendi, os quais foram investigados por Nascimento (2005). Para o autor, “um 

dos elementos linguísticos que podem assumir, discursivamente a função de modalizadores, são 

os verbos. De maneira especial, os verbos dicendi exercem essa função, em concomitância com 

a polifonia de locutores”(NASCIMENTO, 2009, p. 49, grifos do autor). 

Os verbos dicendi ou verbos do dizer são aqueles usados, pelo locutor responsável pelo 

enunciado, para introduzir no discurso as vozes relatadas. De acordo com Neves, os verbos 

dicendi (de elocução) “[...] são os verbos de ação cujo complemento direto é o conteúdo do 

que se diz” (NEVES, 2000, p. 48, grifos da autora). 

Ao estudar esses verbos, Travaglia argumenta que eles podem assumir diferentes 

funções no texto: 

 

a) introduzir falas, permitindo que se descrevam entonações, tons, altura de voz 

etc., da fala, que não podem ser reproduzidos na língua escrita (sussurrar; silibar; 

gritar; pedir num gemido;chamar desesperado, feliz, ansioso, calmamente etc.); b) 

dizer o tipo de fala que se produz (perguntar, responder, redarguir etc.); c) instituir 

perspectivas em que se deve tomar a fala (segredar, instilar, acalmar etc.) 

(TRAVAGLIA, 2007, p. 154). 

 

Assim, o uso dos verbos dicendi pelo locutor assume grande importância na organização 

do enunciado e na argumentatividade discursiva, uma vez que, além de introduzir falas, dizer o 

tipo de fala que se produz e indicar perspectivas em que se deve tomar a fala, pode ainda 

interferir na forma como o enunciado pode ser interpretado pelo interlocutor, pois, de acordo 
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com Manigueneau (1977, p. 88): “Em função do verbo escolhido [...], toda a interpretação da 

citação será afetada”. 

Além de iniciar as discussões acerca dos verbos dicendi como elementos discursivos 

que podem assumir a função de modalizadores concomitantemente com a polifonia de 

locutores, Nascimento (2009) mostra que esses verbos assumem duas funções distintas: “[...] a 

primeira é apresentar o discurso de um segundo locutor (L2), a segunda é indicar como o locutor 

responsável pelo discurso (L1) quer que o discurso desse locutor seja lido” (p. 50). 

Em razão disso, o autor classificou os verbos dicendi em não modalizadores (primeiro 

grupo) e modalizadores (segundo  grupo). “Os verbos dicendi de primeiro grupo, não 

modalizadores, são aqueles que, por natureza, apresentam o discurso de um L2 (segundo 

locutor) sem deixar marcas ou avaliação do locutor que o apresenta (L1)” (NASCIMENTO, 

2009, p. 54). Já os verbos dicendi de segundo grupo, modalizadores, são “[...] aqueles que além 

de apresentarem o discurso de um locutor (L2) assinalam uma avaliação, modalização, ou 

direção desse discurso pelo locutor que o apresenta (L1)” (NASCIMENTO, 2009, p. 55). 

Vejamos os exemplos a seguir para melhor compreendermos: 

 

Exemplo 25: 

 

O funcionário disse ao chefe: “Não entregarei os relatórios”. 

 

Notamos, no exemplo 25, que L1, ao fazer uso do verbo dicendi “dizer” (verbo não 

modalizador) para apresentar o discurso de um segundo locutor (L2), apresenta também a ação 

verbal atingida pelo mesmo locutor que se refere a uma fala que pode relacionar pergunta e 

resposta. Observamos que, embora neste caso haja uma evidência de afastamento de L1 com 

relação ao discurso de L2, há também uma certa interpretação/orientação desse discurso, 

dizendo que L2 realizou uma ação de fala de pergunta/resposta. 

 

Exemplo 26: 

 

O funcionário contestou a ordem do chefe: “Não entregarei os relatórios”. 

 

Percebemos, no exemplo supracitado, que L1, ao fazer uso do verbo contestar (verbo 

modalizador) oferta possibilidades de duas leituras a partir do verbo. A primeira seria que o 

funcionário disse “Não entregarei os relatórios”. A segunda seria que o funcionário, ao dizer 
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essa frase, realiza uma contestação: “Não entregarei os relatórios”. Ou seja, o funcionário 

realiza uma ação de demonstração de repulsa à ordem dada pelo chefe: “Não entregarei os 

relatórios”. Com isso, é possível perceber que a orientação ofertada por L1 ao discurso de L2 

através do verbo dicendi “contestar” (verbo modalizador) é de uma contestação. É a presença 

desse verbo que marca linguisticamente a leitura do discurso do funcionário como uma 

contestação. 

Como pudemos verificar nos dois exemplos supramencionados (exemplos 25 e 26) os 

verbos dicendi funcionam como demarcadores discursivos que indicam como o locutor 

responsável pelo enunciado (L1) orienta a leitura do discurso de um segundo locutor (L2). 

Nascimento (2009) assinala ainda a existência de outros recursos linguísticos, como é o 

caso das nominalizações dos verbos dicendi, para que o locutor responsável pelo discurso (L1) 

possa introduzir outros locutores no seu discurso. Vejamos o exemplo para melhor 

entendimento: 

 

Exemplo 27: 

 

Foi esse o protesto do funcionário: “Não entregarei os relatórios”. 

 

Nesse exemplo, fica evidente que o locutor responsável pelo enunciado, o chefe (L1), 

introduziu o discurso do segundo locutor, o funcionário (L2), não por um verbo modalizador, 

mas pela nominalização do verbo dicendi protestar (verbo dicendi modalizador, do segundo 

grupo) através do substantivo protesto. Logo, essa palavra, nominalização do verbo dicendi 

protestar, também funciona como modalizador do discurso de L2. Com a expressão 

substantiva, L1 apresenta o discurso de L2 como uma ação de protesto realizada pelo aluno.  

Assim, é possível perceber que o substantivo protesto funciona como um termo de 

função equivalente ao verbo dicendi protestar. Os termos de funções equivalentes aos verbos 

dicendi são aqueles que exercem manobras discursivas semelhantes ao funcionamento desses 

verbos, qual seja: a introdução de um relato, ou seja, do discurso de um segundo ou terceiro 

locutor. Além das nominalizações, a exemplo do substantivo apresentado acima, outros 

elementos da língua também podem assumir a função de introdutores de relatos, semelhante 

aos verbos dicendi, tais como a preposição para, a conjunção segundo e o advérbio como.   

Convém ainda ressaltar que Nascimento (2009) observou que os verbos dicendi 

modalizadores podem ser tanto de natureza epistêmica (que veiculam o grau de certeza do 
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enunciado) quanto avaliativa (que veiculam julgamento apreciativo, que não é de natureza 

deôntica nem epistêmica). 

A seguir, no Capítulo IV, fazemos uma apresentação do gênero discursivo acadêmico 

em estudo, o artigo científico, a partir das colaborações de Bakhtin (2000). Convém ressaltar 

que, nesse gênero, investigaremos como a polifonia de locutores em conjunto com a 

modalização e com o uso das aspas de diferenciação atuam argumentativamente. 
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4 – O GÊNERO DISCURSIVO ACADÊMICO ARTIGO CIENTÍFICO 
 

 

“Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre 

relacionadas com a utilização da língua” (BAKHTIN). 

 

Neste capítulo, temos como objetivo apresentar e caracterizar o gênero discursivo 

acadêmico artigo científico, objeto de estudo na nossa pesquisa, partindo das reflexões 

bakhtinianas. Para isso, inicialmente apresentamos uma breve discussão acerca da linguagem 

numa perspectiva de interação social, porque as ideias de Bakhtin podem servir de base 

metodológica para os trabalhos que consideram a concepção de gêneros como atividades de 

linguagem pautadas na interação verbal. Em seguida, refletimos sobre o que são gêneros 

discursivos e discorremos acerca da caracterização do artigo científico, considerando os 

critérios de Bakhtin, por ter sido um dos primeiros estudiosos a teorizar acerca dos gêneros do 

discurso e partir da concepção de língua em uso, numa perspectiva de interação social. 

 

4.1 A linguagem numa perspectiva de interação social 

 

Ao abordar as reflexões acerca da linguagem, o filósofo russo Bakhtin, juntamente com 

o seu círculo de estudiosos, no início do século XX20, direcionam reflexões para o entendimento 

segundo o qual a linguagem é pautada na interação verbal21. 

De acordo com Bakhtin (1995), o que caracteriza a interação verbal é a enunciação, a 

relação dialógica entre os sujeitos, demarcados histórico, cultural e socialmente. Noutras 

palavras, a ideia de enunciação, segundo o autor supracitado, assinala para o processo de 

construção/produção dos enunciados. Assim, é compreensível que a enunciação acena para o 

processo; já o enunciado22 constitui o produto. 

                                                           
20 A partir de 1919, o filósofo russo Bakhtin instituiu um círculo de estudos multidisciplinar, composto por 

estudiosos e artistas que se interessavam pelas discussões sobre a linguagem enquanto prática definidora da própria 

existência/condição humana. 
21 Embora a nossa pesquisa tenha raízes estruturalistas, achamos por bem enfatizar a concepção de linguagem na 

perspectiva da interação verbal ao caracterizarmos o gênero discursivo acadêmico artigo científico, uma vez que 

os estudos sobre gêneros discursivos assumem a concepção da língua em uso como ponto de partida para as suas 

reflexões. 
22 Ressalvamos que o conceito de enunciado apresentado por Bakhtin (1995) é bem diferente do conceito de 

enunciado defendido por Ducrot (1988). Para Ducrot (1988) o enunciado está relacionado à manifestação de uma 

frase, e discurso a uma sucessão de enunciados. Para Bakhtin (1995), enunciado está relacionado ao conceito de 

texto, enquanto ato de interação verbal, de modo que todo discurso, seja ele oral ou escrito, constitui enunciado; 

já diálogo refere-se às relações dialógicas.  
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Dessa forma, para compreender o sentido da interação verbal, de acordo com Bakhtin, 

faz-se necessário entender o sentido da enunciação, o qual é demarcado pelo movimento 

dialógico instituído na relação estabelecida entre as pessoas, através da linguagem. Essa 

relação, por sua vez, sustenta-se na interação do “eu” com o “tu” – filosofia do diálogo ou da 

relação, instituída pelo filósofo Buber23. É embasado nesse princípio dialógico que Bakhtin 

designa o dialogismo, esboçando uma noção de recepção e compreensão estabelecida através 

da e na palavra, como “[...] o território comum do locutor e do interlocutor” (1995, p. 113). 

Assim, é possível perceber que a interação entre os pares – locutor e interlocutor – gerada pelos 

signos linguísticos institui a enunciação. 

Para Bakhtin (1995, p. 123): 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas 

linguísticas, nem pela enunciação monológica, nem pelo ato psicofisiológico de sua 

produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da 

enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade 

fundamental da língua. 

 

Como forma de dar sustentabilidade à tese de que “a enunciação é de natureza social”, 

Bakhtin lançou uma crítica ao objetivismo abstrato e ao subjetivismo idealista, estudos 

linguísticos acerca das funções comunicativas da linguagem no início do século XX, mostrando 

que nem o objetivismo abstrato (que considera os estudos da língua dando ênfase a formas 

linguísticas, desconsiderando os sujeitos no instante da enunciação), nem o subjetivismo 

individual (que só considera a fala como ação individual) constituem a realidade fundamental 

da língua. Para o autor, “ [...] a língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal 

concreta” (BAKHTIN, 1995, p. 24). Com isso, é possível entender que o processo comunicativo 

ocorre não apenas através do locutor, do interlocutor, ou muito menos da palavra isolada, mas 

também através da interação verbal. 

Ressalvamos que essa concepção de interação verbal não é tão simples, uma vez que se 

trata de sujeitos e de enunciados que são constituídos por histórias de vida. Tanto a situação 

social mais imediata como o meio social mais amplo são determinantes da estrutura da 

enunciação (BAKHTIN, 1995).  Trata-se de uma interação situada, demarcada e embrenhada 

de inúmeras marcas socioculturais, políticas, filosóficas, religiosas, ou seja, uma interação que 

se tece sempre assinalada por sujeitos de linguagem com diálogos prenhes de outros 

enunciados. 

                                                           
23 O filósofo austríaco Martin Buber foi um dos principais representantes da filosofia do diálogo, tendo publicado 

a obra Eu e tu. Bakhtin cita Buber através de Todorov e faz uso da filosofia do diálogo para abordar o dialogismo. 
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Segundo o estudioso, é possível perceber essa complexidade da interação, pois a 

enunciação, por mais significativa e completa que pareça ser, compõe apenas um fragmento de 

uma corrente de comunicação verbal contínua referente à vida cotidiana, à literatura, ao 

conhecimento, à política etc. É esse vínculo da comunicação verbal com a situação concreta 

que jamais poderá ser rompido, pois essa conexão é sempre acompanhada por atos sociais de 

atitudes não verbais como, por exemplo, atos simbólicos de um ritual e cerimônias dos quais 

ela é muitas vezes apenas o complemento, desempenhando um papel meramente auxiliar 

(BAKHTIN, 1995). 

Os vínculos sociais se fazem presentes no diálogo, instauram a intersubjetividade e a 

alteridade dos sujeitos, de maneira que entender o dialogismo significa compreender o caráter 

essencialmente dialógico da linguagem. E para que haja essa compreensão, é importante 

considerar tanto a presença do interlocutor, como o discurso alheio que se fazem presentes no 

momento da enunciação. 

Para Bakhtin (1997, p. 316): 

 

O enunciado está repleto dos ecos e lembranças de outros enunciados, aos quais está 

vinculado ao interior de uma esfera comum da comunicação verbal. O enunciado deve 

ser considerado acima de tudo como uma resposta a enunciados anteriores dentro de 

uma determinada esfera: refuta-os, confirma-os, completa-os, baseia-se neles, supõe-

nos conhecidos e, de um modo ou outro conta com eles. 

 

Essa relação dialógica do enunciado de refutação, confirmação, embasamento, 

aproximação, distanciamento constitui uma situação corriqueira no âmbito acadêmico, pois, na 

prática da construção do saber, na realização de pesquisas e na produção de discursos 

acadêmicos, estamos sempre interagindo com “o outro”, realizamos diálogos com os nossos 

parceiros; estudamos teorias que foram construídas por sujeitos mais experientes que se 

embasaram em outras posições já consagradas; lemos e refletimos sobre ideias já amadurecidas; 

construímos ideias, embasando-nos em outros conceitos já existentes. O discurso científico é 

uma arena de embasamentos, trocas, aperfeiçoamentos, críticas, concordâncias, discordâncias 

no qual a interação verbal se faz sempre presente, ou seja, é um campo de constantes e 

heterogêneos diálogos. 

As manifestações de linguagem são materializadas em forma de diálogos, em forma de 

discursos. “A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), concretos 

e únicos que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana” (BAKHTIN, 

1997, p. 279). É por essa razão que o autor considera pertinente realizar investigações acerca 

dos enunciados por meio das formas de comunicação, ou seja, pelos gêneros discursivos. 
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Assim sendo, quando pensamos em enunciação, discurso, interação verbal, reportamo-

nos à natureza discursiva e existencial da linguagem, natureza essa que se presentifica em todas 

as esferas das ações humanas através dos tipos estáveis de enunciados que o filósofo da 

linguagem denominou de gêneros discursivos. 

 

4.2 Caracterização, identificação e classificação do gênero discursivo artigo científico 

 

O estudo acerca da natureza dos gêneros discursivos tem uma importância fundamental 

para o pesquisador que se propõe a estudar a funcionalidade da linguagem, visto que o estudioso 

precisa conhecer o seu objeto de estudo para melhor compreendê-lo. A afirmação de Bakhtin 

(1997) de que uma concepção clara acerca da natureza dos diversos gêneros discursivos é 

indispensável para qualquer estudo, independentemente da sua orientação específica, alerta-nos 

que é importante compreender a natureza do gênero que nos propomos a estudar. Por essa razão, 

dedicamo-nos a caracterizar, identificar e classificar o gênero artigo científico para que 

possamos compreender melhor as suas especificidades. 

Considerando que os estudos bakhtinianos constituem uma das pedras angulares no que 

se refere ao estudo dos gêneros24, buscamos em Bakhtin entender o que é um gênero: “[...] 

qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização 

da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos 

de gêneros do discurso” (1997, p. 279, grifos do autor). 

A terminologia “gêneros do discurso” (ou discursivos) é utilizada para referir-se aos 

enunciados que usamos cotidianamente com o intuito de interagir com os nossos pares, nas 

mais diversas situações, nos distintos contextos, para atender a variados objetivos. Esses 

gêneros podem se materializar tanto na escrita como na oralidade, ou em ambos, a depender da 

circunstância comunicativa. Essa situação também indica o nível de formalidade ou 

informalidade do gênero. São exemplos de gêneros: bate-papo, telefonema, palestra, carta, lista, 

notícia, artigo científico. 

As características sociais, históricas e culturais intrínsecas dos gêneros fazem com que 

eles tenham essa relativa estabilidade, ressaltada por Bakhtin, pois, ao passo que a necessidade 

comunicativa muda, os gêneros se adaptam e se ampliam. “O gênero sempre é e não é o mesmo, 

sempre é novo e velho ao mesmo tempo. O gênero renasce e se renova em cada etapa do 

                                                           
24 As contribuições de Bakhtin acerca dos gêneros discursivos são referências importantes para os estudos da 

linguagem, pois, além de constituírem marco na linguística moderna, orientaram estudos relevantes no campo da 

enunciação. 
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desenvolvimento da literatura e em cada obra individual de um dado gênero. Nisso consiste a 

vida do gênero” (BAKHTIN, 2010, p. 121). 

O estudioso estabelece um vínculo intenso entre a formação dos gêneros e a própria 

existência humana. Para Bakhtin (1997, p. 282): “a língua penetra na vida através dos 

enunciados concretos que a realizam, e é também através dos enunciados que a vida penetra na 

língua”. A relação da vida com enunciados é tão imbricada que “[...] a comunicação verbal só 

é possível por algum gênero textual” (MARCUSCHI, 2008, p. 154). 

Assim como são infinitas as situações de uso da linguagem, são ilimitados os gêneros. 

A existência da heterogeneidade de gêneros, segundo Bakhtin (1997, p. 281), indica uma “ [...] 

dificuldade quando se trata de definir o caráter genérico do enunciado”. O estudioso destaca ser 

mais relevante considerar a diferença essencial entre gêneros primários e gêneros secundários. 

Os gêneros primários, que o autor chama de simples, são mais elementares, têm como 

base as situações de comunicação verbais mais naturais e espontâneas, que não necessitam de 

um planejamento mais detalhado, por isso são embrionários e constituem embasamento para os 

gêneros secundários. 

Já os gêneros secundários, classificados pelo autor como complexos, surgem nas 

ocorrências das situações socioculturais mais desenvolvidas e evoluídas, sobretudo de forma 

escrita. Eles nascem a partir de absorções e transmutações dos gêneros primários, necessitando, 

assim, de um planejamento mais detalhado. Conforme Bakhtin (1997, p. 281), são exemplos 

desse grupo: “o romance, o teatro, o discurso científico, o discurso ideológico, etc.”. Nesse 

grupo, estaria, portanto, o gênero acadêmico artigo científico. 

O filósofo da linguagem instituiu os critérios básicos para descrever um gênero 

discursivo. Para Bakhtin (1997, p. 279): 

 

A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), concretos 

e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana. O 

enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas, 

não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção 

operada nos recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais –, mas 

também, e sobretudo, por sua construção composicional. 

 

Quando ele aborda a questão dos gêneros, uma das ideias iniciais apresentadas é que os 

enunciados são frutos das ações humanas e que, por isso, presumem as condições, concepções 

e intenções das esferas de comunicação através do conteúdo, do estilo linguístico e da 

composição. Os critérios de Bakhtin (1997) acerca dos gêneros podem permitir definir com 

mais precisão o gênero artigo científico, objeto de estudo da nossa pesquisa. Antes de detalhar 
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os critérios descritivos bakhtinianos no gênero em estudo, faremos uma breve reflexão acerca 

do que é o gênero artigo científico. 

O gênero discursivo artigo científico é um gênero de natureza acadêmica que tem o 

intuito de divulgar os conhecimentos produzidos em pesquisas desenvolvidas no âmbito dos 

laboratórios científicos e universidades. Esse gênero é produzido por pesquisadores e é 

destinado, comumente, para outros pesquisadores da mesma área ou para pessoas que 

apresentem interesse pela investigação divulgada. 

Para definir o que é um artigo acadêmico, Motta-Roth e Hendges (2010, p. 65) afirmam 

que: 

 

O artigo é um texto, de aproximadamente 10 mil palavras, produzido com o objetivo 

de publicar em periódicos especializados, os resultados de uma pesquisa desenvolvida 

sobre um tema específico. Esse gênero serve como uma via de comunicação entre 

pesquisadores, profissionais, professores e alunos de graduação e pós-graduação. 

 

Este gênero é possuidor de uma estrutura textual relativamente adaptada e regulada pelo 

âmbito acadêmico. É por isso que Marconi e Lakatos afirmam que “o artigo científico tem a 

mesma estrutura orgânica exigida para trabalhos científicos” (2011, p. 84). Inclusive, vale 

ressaltar que esse gênero é normatizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), para trabalhos acadêmicos através da NBR 6022, de maio de 2003, que determina 

sobre artigo em publicação periódica. Para essa norma, o artigo científico é “Parte de uma 

publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos 

e resultados nas diversas áreas do conhecimento” (ABNT, 2003, p. 2). 

Xavier ressalva que o artigo científico “[...] é o mais legítimo dos documentos para 

anunciar resultados de estudos concluídos e a principal arena para contestações a teorias e 

conclusões de pesquisas propostas em outros trabalhos” (2012, p.104). 

Os artigos científicos são produzidos para serem publicados em revistas e periódicos 

especializados, comumente editados em versões impressas ou digitais, direcionados por 

entidades científicas e acadêmicas. São essas publicações que geram circulação e divulgação 

das ideias apresentadas nos artigos, garantindo visibilidade das pesquisas por interessados na 

pesquisa e pela sociedade. Ainda conforme Xavier (2012, p. 104), “só depois de publicado em 

uma revista ou jornal científico de renome acadêmico é que o artigo sobre uma nova teoria 

ganha credibilidade dos pares e respeito da sociedade em geral”. 

Para chegar a ser publicado em um periódico ou revista, o artigo científico passa por um 

rigoroso processo seletivo, no qual se submete a uma avaliação realizada por um conselho 

editorial da revista. Esse conselho é constituído por pesquisadores pareceristas, renomados na 
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área do trabalho avaliado. Esses pesquisadores elaboram um parecer favorável ou não ao aceite 

do trabalho para publicação. Para isso, analisam tanto a qualidade formal do texto quanto  a 

importância do trabalho para o crescimento da área, entre outros critérios. 

Em síntese, para situarmos o nosso objeto de análise, ou seja, o gênero artigo científico, 

podemos dizer que este constitui um gênero que se origina e circula no domínio discursivo 

acadêmico e científico; tem como propósito comunicativo publicar e divulgar resultados de 

ideias e pesquisas; direciona-se a um público específico, pesquisadores e interessados nas ideias 

das pesquisas; propicia o surgimento de novos gêneros no universo acadêmico e científico, 

como, por exemplo, a resenha e o resumo. 

Feita uma breve exposição acerca do que é o artigo científico, passemos a observar como 

o conteúdo temático, o estilo verbal e a construção composicional – critérios básicos 

apresentados por Bakhtin para definir e descrever um gênero – apresentam-se no gênero em 

estudo. 

O conteúdo temático é o primeiro aspecto abordado por Bakhtin (1997, p. 300); é ele 

que motiva “[...] o todo do enunciado: sua amplitude, suas fronteiras” , ou seja, delimita o que 

pode/deve e o que não pode/não deve ser contemplado no enunciado. Trata-se do “intuito 

discursivo” que será abordado, da informação que será veiculada, do “querer dizer” e da 

intencionalidade do locutor. Noutras palavras, é possível dizer que um gênero discursivo existe 

para veicular certos conteúdos, e a organização desses conteúdos está relacionada tanto ao estilo 

e à composição do próprio gênero quanto à intencionalidade do seu locutor. 

O conteúdo temático do gênero acadêmico artigo científico, a depender da 

intencionalidade do locutor e da exigência comunicativa, pode ter várias funções e contemplar 

os mais variados aspectos, a saber: pode tratar de uma descoberta científica, abordar uma 

revisão de uma determinada literatura, divulgar resultados de pesquisas, descrever uma 

experiência realizada, abordar soluções para questões não resolvidas, problematizar situações 

cotidianas, dentre outros. 

Para explicar o que é um artigo científico, Teixeira (2005, p. 42) diz: “os artigos 

científicos podem apresentar o resultado de uma pesquisa bibliográfica (Artigo de Revisão 

Teórica), o resultado de uma pesquisa de campo (Artigo de Resultado de Pesquisa) e podem 

ainda expressar a descrição de uma experiência vivida (Artigo de Relato de Experiência)” 

(Grifos do autor). Noutras palavras, num âmbito mais geral, esse querer dizer do locutor que se 

revela no conteúdo temático está relacionado à forma como o assunto será apresentado no texto, 

o que está interligado com as funções sociais, uma vez que a produção de um artigo científico 

tem papéis acadêmicos e sociais. 
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Para Markoni e Lakatos (2011, p. 86): 

 

O conteúdo pode abranger os mais variados aspectos e, em geral, apresenta temas ou 

abordagens novas, atuais, diferentes. Pode: 

a) Versar sobre um estudo pessoal, uma descoberta, ou dar um enfoque contrário 

ao já conhecido; 

b) Oferecer soluções para questões controvertidas; 

c) Levar ao conhecimento do público intelectual ou especializado no assunto ideias 

novas, para sondagem de opiniões ou atualização de informes; 

d) Abordar aspectos secundários, levantados em alguma pesquisa, mas que não 

seriam utilizados na mesma. 

 

Numa esfera mais particular, o conteúdo temático vai variar de acordo com a estrutura 

composicional, o que significa que cada elemento do gênero proporciona um tipo de conteúdo 

diferente. Tomando por molde o artigo científico, na introdução, por exemplo, o locutor do 

texto faz uma exposição mais geral do assunto, justificando o intuito da pesquisa, apresentando 

os objetivos e as hipóteses. No desenvolvimento, o intuito discursivo é fazer uma apresentação 

detalhada que contemple discussões teóricas, demonstrações, explicações e avaliações do 

material analisado. 

Observe-se, como exemplo de conteúdo temático de uma introdução, a passagem a 

seguir, extraída de um artigo científico: 

 

Exemplo 28: 

 

Na atual conjuntura histórica, social, política e econômica dos países denominados “em 

desenvolvimento”, como é o caso, por exemplo, do Brasil, os temos “favelas” e “comunidades 

carentes” fazem parte do cotidiano e do vocabulário da maioria das pessoas. Isso ocorre porque, 

considerando-se as intensas questões sociais existentes em tais países, como grande desigualdade 

social, miséria, falta de condições mínimas para alguns seres humanos e uma minoria rica que 

concentra a maior parte da riqueza produzida em suas nações, parte considerável da população reside 

em locais definidos como “favelas” e constituem o que se convencionou chamar de “comunidades 

carentes”. 

Especificamente no caso da sociedade brasileira, devido a tal realidade, os termos “favelas” e 

“comunidades” foram naturalizados e, dessa forma, quando referidos por alguém, não são 

questionados, como se a sua significação fosse absolutamente evidente. Sendo assim, parece que 

parte-se do pressuposto de que todos sabem do que se está falando. 

No entanto, caso olhemos mais atentamente e criticamente para tal naturalização, 

perceberemos que a mesma esconde um “não querer saber” (denegação) sobre o que está em questão. 
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Em uma perspectiva oposta a essa, o nosso objetivo, com este artigo, é tentar compreender os 

significados e significações subjacentes a tais termos e fazer uma proposta de diferenciação entre eles 

– que são, no mais das vezes, tratados como sinônimos. Pois, em um país de dimensões continentais 

e perpassado por tantos problemas sociais e econômicos como o Brasil, não é possível supor que 

“favela” e “comunidade” sejam conceitos abstratos igualáveis, já que se referem, pelo contrário, a 

questões reais, concretas e tangíveis.  (RIBEIRO; LARA JÚNIOR, 2011). 

 

No exemplo 28, podemos perceber a presença do conteúdo temático na introdução do 

artigo, o qual é exposto pelo locutor de maneira que apresenta a contextualização da temática e 

o objetivo do artigo para situar o leitor acerca do intuito discursivo dos responsáveis pelo texto. 

Percebe-se que a temática “reflexão à luz da psicologia dos significados de comunidade e 

favela” vai se ajustando à composição do texto, de maneira que os locutores fazem uma 

contextualização da temática para, em seguida, expor o objetivo do artigo: “tentar compreender 

os significados e significações subjacentes a tais termos e fazer uma proposta de diferenciação 

entre eles – que são, no mais das vezes, tratados como sinônimos”. 

É por isso que “[...] o intuito discursivo ou o querer dizer do locutor [determina] o todo 

do enunciado: sua amplitude, suas fronteiras” (BAKHTIN, 1997, p. 300, grifos do autor). E 

mais: “O querer dizer do locutor se realiza acima de tudo no gênero do discurso” (BAKHTIN, 

1997, p. 301). Assim, o conteúdo implica a determinação da escolha do gênero que vamos 

utilizar, uma vez que o intuito discursivo também se adapta e se ajusta à composição do gênero. 

O estilo verbal, também chamado de linguístico ou funcional, segundo critério apontado 

por Bakhtin (1997, p. 283), “[...] nada mais é senão o estilo de um gênero peculiar a uma dada 

esfera da atividade e da comunicação humana”. Esse estilo está relacionado aos “recursos 

lexicais, fraseológicos e gramaticais”, ou seja, aos recursos da língua (BAKHTIN, 1997, p. 

279). 

Dessa forma, é possível compreender o estilo como a escolha dos recursos da língua de 

um discurso, determinada pela seleção do gênero que compõe esse discurso. “Por servirem a 

propósitos comunicativos diferentes, o vocabulário, as expressões linguísticas, o nível de 

formalidade, a coordenação de frases e sentenças, tudo isso vai ser diferenciado de um gênero 

para outro” (NASCIMENTO, 2012, p. 24). É por essa razão que o estilo verbal de um artigo 

científico não corresponde, necessariamente, ao mesmo estilo de um resumo, muito embora 

estejamos tratando de gêneros acadêmicos. Isso acontece devido aos propósitos comunicativos 

de cada gênero, que seguem as necessidades das condições de produção e funcionalidade 

textuais.  
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De acordo com o manual científico de Markoni e Lakatos (2011, p. 88): 

 

O estilo deve ser claro, conciso, objetivo; a linguagem correta, precisa, coerente e 

simples. Adjetivos supérfluos, rodeios e repetições ou explicações inúteis devem ser 

evitadas, assim como a forma excessivamente compacta, que pode prejudicar a 

compreensão do texto. 

 

A clareza, a concisão e a objetividade aparecem no manual de redação como traços 

característicos, específicos desse gênero. Convém ressaltar, no entanto, que as noções de 

objetividade e de precisão não se sustentam, em uma perspectiva que considere a linguagem 

como forma de interação social, pois a escolha do tema e dos recursos linguísticos, 

considerando a existência de um destinatário, já demonstra a existência de um sujeito que revela 

o seu pensamento e assume posicionamentos considerando um interlocutor, por mais que se 

tente ocultá-los por trás de um disfarce de imparcialidade. Sobre o estilo denominado de 

“objetivo”, Bakhtin (1997, p. 324) afirma: “o estilo das exposições essencialmente 

concentradas no seu objeto e que, ao que parece, deveriam ignorar o outro, não deixa de 

implicar certa ideia do destinatário” (Grifos do autor). A partir do instante em que se considera 

a presença do outro, a expressividade/subjetividade não pode nem deve ser desconsiderada, já 

que qualquer expressão constitui resultado de um consenso. 

A tentativa de objetividade, pregada pelos manuais de redação, apresenta uma visão 

reducionista da linguagem e da própria condição de uso social do gênero, principalmente se 

considerarmos que, ao produzir um artigo científico, o locutor deixa impressas no texto marcas 

enunciativas, ou seja, evidencia como quer que o seu enunciado seja lido e compreendido pelo 

seu interlocutor. Nesse sentido, também não nos parece suficiente uma concepção veritativa ou 

normativa da linguagem, uma vez que, se existe uma descrição da realidade, acontece em 

função da subjetividade e da intersubjetividade situadas no processo de interação verbal. De 

acordo com Ducrot (1988), se a língua descreve a realidade, isso acontece através dos aspectos 

objetivos e intersubjetivos, denominados de valor argumentativo. Para Coracini (1991, p. 89), 

“as formas canônicas do discurso científico, camufladoras da origem enunciativa, nada mais 

são do que instrumentos válidos, socialmente aceitos (e impostos pela comunidade científica), 

de persuasão, e nessa medida, índices de subjetividade”. 

A escrita acadêmica é uma forma de enxergar fenômenos sociais, e não existe um 

pesquisador que registre acontecimentos de forma objetiva e imparcial. O locutor, pesquisador 

responsável pelo artigo científico, é um ser que assume posicionamentos e, para tal, pode 

escolher as estratégias argumentativas que definam o melhor ângulo para registrar suas ideias.  
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Nesse sentido, convém ainda ressaltar que não há discurso desprovido de subjetividades 

e sem um locutor responsável pelo enunciado, mesmo que esse se apresente sob a máscara da 

impessoalidade. Para Benveniste, a subjetividade é “[...] a capacidade do locutor em se propor 

como ‘sujeito’” (1995, p. 286). Por mais que a impessoalidade tente ficar evidente num 

enunciado, o que se observa é a presença do sujeito com um movimento argumentativo repleto 

de estratégias de distanciamento, entre tantas outras presentes nos gêneros do universo 

acadêmico. 

Em investigações realizadas por Nascimento (2014), acerca da polifonia nos gêneros 

acadêmicos e formulaicos, o autor mostra que, nos gêneros acadêmicos e empresariais/oficiais, 

a impessoalidade (a presença do locutor narrador, em terceira pessoa, responsável por todo o 

discurso) no texto constitui uma característica do estilo linguístico e da estrutura composicional 

dos gêneros do âmbito acadêmico e empresarial/oficial. Vale ressaltar que essa característica 

linguística “tenta conferir um caráter de objetividade ao texto, no sentido de que o dito parece 

apresentar-se a si próprio” (NASCIMENTO, 2014, p. 9). 

Com relação ao uso da linguagem científica, é importante assinalar ainda que o artigo 

científico, por se tratar de um gênero da esfera acadêmica, requer do locutor o emprego do 

vocabulário com termos técnicos e específicos da área a que está ligado. A utilização da 

terminologia característica de cada área é o que Xavier chama de “jargão profissional”. 

 
Entre outras funções, o jargão serve para: 

 Manifestar o nível de conhecimento dos conceitos utilizados pelo pesquisador 

e do domínio científico em que atua; 

 Ratificar a identificação do pesquisador com os demais membros da 

comunidade acadêmica a qual pertence ou quer se integrar; e 

 Abreviar explicações sobre conceitos e procedimentos longos, garantindo mais 

precisão ao significado de uma determinada palavra empregada com muita frequência 

entre os profissionais da área (XAVIER, 2011, p. 115). 

 

A seguir, temos um exemplo. Trata-se de uma ilustração de termos técnicos recortados 

da introdução de um artigo científico. 

 

Exemplo 29: 

 

“Nos dias atuais, a obesidade vem se caracterizando como problema de saúde pública e tal fato 

está relacionado ao crescimento de sua prevalência, levando a doença à condição de epidemia global. 

É uma enfermidade plural e sua etiologia multifatorial, envolvendo aspectos biológicos, históricos, 

ecológicos, políticos, socioeconômicos, psicossociais e culturais” (FONSECA et. al., 2014, p. 1402). 
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Com relação aos aspectos da linguagem acadêmica e científica, por meio dos termos 

“epidemia global”, “enfermidade plural”, “etiologia multifatorial”, “aspectos biológicos”, 

pode-se notar que se trata de termos técnicos que se reportam à área da saúde. Esses jargões 

profissionais abrangem uma representação conceitual específica, vinculada a um saber técnico-

científico, a uma linguagem especializada de uma determinada área. 

Outro traço estilístico do gênero em estudo se refere à evocação do dizer do outro na 

constituição do discurso. Essa evocação faz parte da natureza do texto acadêmico e científico, 

porque o pesquisador, para organizar seu dizer, precisa embasar-se em outros dizeres que já 

passaram pelo crivo de juízos de valores. Esse ato de trazer à tona o discurso do outro é o que 

alguns manuais de redação científica chamam de citação. De acordo com a Norma 10520 

(ABNT, 2002, p. 1), citação é “menção de uma informação extraída de outra fonte”. 

Uma das finalidades do gênero acadêmico é estabelecer que as vozes do outro sejam 

incorporadas à escrita, como forma de validar a opinião do locutor a respeito do assunto 

abordado. A palavra alheia é trazida para o gênero acadêmico como estratégia argumentativa 

para dar sustentação ao discurso que se institui novo. Garcia-Negroni (2008, p. 98), ao tratar da 

subjetividade no gênero que nos propomos estudar, ressalta que o artigo científico pode ser 

caracterizado “como um espaço de dialogismo enunciativo no qual o locutor se posiciona em 

relação à comunidade acadêmica à qual se dirige e na qual procura estar incluído, mediante 

apresentação dos resultados alcançados em certo domínio”. A autora evidencia a importância 

de se estabelecer uma ponte entre o conhecimento prévio e a formulação de novos 

conhecimentos. Assim, retomar o que já foi dito para construir um novo dizer é uma das marcas 

de subjetividade instauradas no discurso acadêmico. 

Assim sendo, o discurso acadêmico é repleto de ideologias e demarcação 

epistemológicas, no qual pululam vozes tanto de forma explícita como de forma implícita, ou 

seja, onde a polifonia se faz presente. Foi considerando essa especificidade dos gêneros 

acadêmicos que nos propusemos a investigar como o arrazoado por autoridade, atuando em 

parceria com os modalizadores discursivos, funciona como fenômeno argumentativo no artigo 

científico. 

Isso posto, é mister que ressaltemos que o locutor tem um intenso poder na organização 

do discurso, pois é ele quem dita quais vozes serão contempladas no texto e como cada 

expressão deverá ser compreendida, ou seja, é quem organiza as estruturas discursivas, de 

maneira a eleger as vozes que comporão os enunciados, e orienta o resultado de suas decisões 

acerca de significados. 
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Nesse sentido, quando o locutor responsável pelo artigo escreve, ele deixa impressas 

suas opiniões e a forma como quer que o interlocutor compreenda o seu dizer, ou seja, modaliza 

o seu dizer, de maneira que, conforme Nascimento e Silva (2012), deixa marcas de suas 

intenções e age em função do seu interlocutor. Para isso, o locutor faz aparecer diversas vozes, 

as quais são identificadas claramente ou não, a depender de suas possíveis intencionalidades. 

Assim, os fenômenos da polifonia, da modalização e o uso de verbos dicendi (como 

mensageiro de sentido) são exemplos de alguns dos artifícios discursivos utilizados pelo locutor 

para organizar o seu dizer, orientando argumentativamente como o interlocutor deve 

compreender o enunciado. Noutras palavras, esses fenômenos argumentativos são manobras 

discursivas que o locutor usa para subjetivar-se, para demarcar posicionamentos. 

Ressaltamos que estamos investigando, neste trabalho, os modalizadores  discursivos, 

as aspas de diferenciação e diferentes elementos linguístico-discursivos que assinalam a 

polifonia e a argumentatividade no gênero artigo científico e, consequentemente, constituem 

uma característica do próprio estilo linguístico desse gênero. Essa investigação, conforme se 

verá nos próximos capítulos, tem nos revelado que o estilo linguístico de cada gênero – no que 

se refere à materialização da argumentatividade – está interligado ao seu propósito 

comunicativo. 

Constatações semelhantes acerca do estilo linguístico dos gêneros têm sido feitas em 

gêneros formulaicos e acadêmicos investigados por Nascimento. Para o autor, “estratégias de 

modalização, da polifonia, da utilização de operadores argumentativos, entre outros recursos 

linguístico-discursivos, têm sido detectadas nos textos, e essas marcas bem como o seu uso 

variam de um gênero para outro” (2012, p. 25). 

O terceiro critério apontado por Bakhtin diz respeito à estrutura composicional do 

gênero. De acordo com Bakhtin (1997, p. 301), “para falar, utilizamo-nos sempre de gêneros 

do discurso, em outras palavras, todos os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e 

relativamente estável da estruturação de um todo” (Grifos do autor). A forma pode nos ajudar 

a prever como será apresentado tanto o conteúdo temático (o tipo de informação apresentada 

pelo gênero) quanto o estilo. 

É essa forma padronizada socialmente e que apresenta uma estabilidade relativa – a 

composição – que é capaz de nos guiar na identificação de um gênero. Se consideramos, por 

exemplo, o âmbito acadêmico, pela estrutura composicional de um enunciado somos capazes 

de identificar as diferenças entre um artigo e uma resenha. “Também pela forma, já criamos 

uma determinada expectativa em relação ao tipo de assunto em discussão e de que prováveis 

intenções podem estar expressas no texto”(NASCIMENTO, 2012, p. 25). 
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No que se refere à estrutura composicional, o artigo científico se apresenta em três 

blocos: elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. A seguir, tomando 

por base alguns manuais de redação acadêmica, a exemplo de Marconi e Lakatos (2011), Motta-

Hoth e Hendges (2010), Xavier (2010), entre outros, trazemos uma figura com os blocos da 

estrutura composicional desse gênero: 

 

FIGURA 5: ESTRUTURA COMPOSICIONAL DO GÊNERO ARTIGO CIENTÍFICO 

 

 

 

 

Os elementos pré-textuais são indicadores de informações importantes do artigo 

científico, para situar o leitor acerca do que será abordado e como será a abordagem: o título e 

o subtítulo devem apresentar uma síntese geral da proposta do artigo, servem para situar o leitor 

acerca dos resultados e do objetivo do trabalho; o(s) nome(s) do(s) autor(es) deve(m) aparecer 
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após o título seguido das informação da titulação do(s) autor(es) e da(s) instituição(ões), servem 

para indicar o(s) responsável(eis) pelo trabalho; o resumo é uma síntese que deve evidenciar o 

objetivo, a metodologia, os resultados e a conclusão e tem o intuito de apresentar ao interlocutor 

a essência do trabalho de forma resumida; as palavras-chave são palavras ou expressões que 

revelam os temas principais tratados no artigo, serão usadas em bancos de dados de bibliotecas 

e sites da web. 

Os elementos textuais apresentam o corpo do trabalho. Geralmente, o artigo é 

organizado seguindo a estrutura composicional de introdução, que deve apresentar uma 

contextualização geral da temática, justificando o objetivo e a importância da pesquisa; 

fundamentação teórica/revisão de literatura, que são as resenhas acerca das abordagens teóricas 

que dão sustentação à pesquisa e servem para nortear os resultados e discussões; materiais e 

métodos, que deve conter a descrição metodológica da pesquisa, a fim de situar o interlocutor; 

resultados e discussão, que demonstra os resultados, com explicações norteadas pelas teorias 

de apoio; e conclusão, que é destinada aos comentários do pesquisador acerca dos resultados 

advindos da análise, dos confrontos dos objetivos estabelecidos previamente com os resultados, 

dos apontamentos acerca das contribuições teóricas e práticas do trabalho, bem como da 

possibilidade de continuidade da pesquisa. Em alguns casos, os elementos textuais ficam 

organizados em introdução, desenvolvimento (que contempla a fundamentação teórica/revisão 

de literatura, os materiais e métodos, os resultados e as discussões) e conclusão. 

A parte destinada aos elementos pós-textuais é constituída pelas referências, apêndices 

e anexos: nas referências, o pesquisador deve listar todos os autores e obras com os quais 

manteve interação para dar subsídio teórico ao trabalho (seguindo as normas estabelecidas pelo 

periódico); o apêndice se refere ao(s) documento(s) elaborado(s) pelo autor para subsidiar a 

pesquisa, como uma entrevista, um relatório, um questionário; o anexo é documento que não 

foi criado pelo autor e que auxilia o trabalho quanto à consulta do leitor. 

Ressalvamos que essa organização não é fixa e pode sofrer alterações a depender da 

indicação do periódico em que o gênero será publicado. Todas essas etapas abordam o conteúdo 

específico e o estilo linguístico adequadamente selecionado pelo locutor para o artigo científico. 

Este gênero, assim como os demais, é possuidor de uma composição que é responsável pela sua 

demarcação, ou seja, é detentor de uma estrutura com variantes que apresentam certas 

constâncias e demandam o cumprimento dessa estrutura para desempenhar o seu propósito 

comunicativo. Um texto não pode fugir da linearidade proposta pelo gênero, pois cada 

enunciado possui uma linearidade que é regulamentada pelo uso, devendo assim, apresentar 

todas as etapas do gênero, cumprindo, de fato, a finalidade indicada. 
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A partir do exposto, é possível notar que o conteúdo, o estilo e a composição 

constituem um todo de um enunciado e são elementos básicos da estruturação de um gênero. A 

compreensão acerca desses elementos característicos do gênero são importantes para o 

pesquisador do campo da linguagem, pois, como afirma Bakhtin (1997, p. 282), é dos gêneros 

“[...] que os pesquisadores extraem os fatos linguísticos de que necessitam”. Assim, elencamos 

essas informações acerca do artigo científico para que pudéssemos caracterizar o gênero que 

compõe o nosso corpus e facilitar a identificação dos eventos semântico-argumentativos que 

coletamos para a análise. 

No capítulo seguinte, referente às análises, será demonstrado que o arrazoado por 

autoridade – polifonia de locutores –, atuando conjuntamente com a modalização e as aspas de 

diferenciação, funcionam como fenômenos semântico-argumentativos e, consequentemente, 

marcas do estilo linguístico do artigo científico. 
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5 – FENÔMENOS DE ARGUMENTAÇÃO NO GÊNERO ARTIGO 

CIENTÍFICO 

 

“Só há mundo onde há linguagem” (HEIDEGGER). 

 

Neste capítulo, dedicamos a nossa atenção a dois processos importantes da pesquisa: 

primeiro, apresentamos os aspectos metodológicos da investigação, para, em seguida, 

trazermos a análise dos artigos científicos que compõem o corpus coletado para o 

desenvolvimento deste trabalho. Para tanto, tomamos como base os princípios teóricos-

metodológicos da Teoria da Argumentação na Língua e dos estudos sobre a modalização, já 

apresentadas nesta tese, para alcançarmos o nosso objetivo: investigar como ocorre o 

funcionamento linguístico-discursivo da modalização e da polifonia de locutores, mais 

especificamente do arrazoado por autoridade, no gênero textual acadêmico artigo científico, 

como elementos indicadores de subjetividade (argumentatividade). Além disso, objetivamos 

investigar também de que forma esses fenômenos contribuem para a caracterização do estilo 

linguístico do gênero investigado.  

 

5.1 Os procedimentos metodológicos 

 

A organização desta pesquisa é constituída considerando uma proposta metodológica de 

caráter tanto descritivo como interpretativista. A estruturação metodológica pode ser 

considerada de natureza descritiva, uma vez que nos propomos a descrever o funcionamento 

semântico argumentativo do arrazoado por autoridade, uma das formas de polifonia de 

locutores, atuando em conjunto com os modalizadores discursivos. E interpretativista, pois 

analisamos o funcionamento das estruturas semântico-argumentativas descritas nos enunciados 

dos artigos científicos analisados. 

Como nos propomos a descrever fenômenos semântico-argumentativos e interpretar a 

descrição do funcionamento linguístico-discursivo (tomando por base como os locutores 

responsáveis pelos enunciados mobilizam outros autores e fontes para embasar o seu discurso, 

em razão de determinadas conclusões), fazemos uso do método de pesquisa qualitativa. De 

acordo com Marconi e Lakatos (2010, p. 213), “[...] a metodologia qualitativa preocupa-se em 

analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento 

humano”. 
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A coleta dos artigos científicos que compõem o corpus desta investigação foi realizada 

na rede mundial de computadores, em periódicos disponíveis na web. É importante destacar 

que essa investigação está ligada ao projeto “Estudos Semântico-Argumentativos de Gêneros 

do Discurso: gêneros acadêmicos e formulaicos (ESADG)”, executado no Laboratório 

Semântico-Pragmático de Textos (LASPRAT), da Universidade Federal da Paraíba - UFPB. 

Por essa razão, esta investigação seguiu as fases descritivas propostas pelo projeto ESAGD, a 

saber: 

a) Leitura e discussão acerca da Teoria da Argumentação e da Teoria da Modalização; 

b) Coleta, armazenamento e seleção dos textos a serem investigados; 

c) Levantamento das estruturas semântico-argumentativas presentes nos textos; 

d) Descrição e análise das estruturas semântico-argumentativas presentes nos textos; 

e) Reflexão teórica a partir da descrição dos dados; 

f) Sistematização dos resultados. 

Inicialmente fizemos uma leitura detalhada do referencial teórico que orientou nossa 

investigação. Para tal, fundamentamo-nos na Teoria da Argumentação na Língua, criada por 

Ducrot (1988) e colaboradores, que estuda a argumentação na estrutura da língua; nos estudos 

da Modalização, apresentados por Castilho e Castilho (1993), Cervoni (1989), Nascimento 

(2009), Nascimento e Silva (2012), entre outros; bem como na concepção de gêneros 

discursivos, indicada por Bakhtin (2000). 

Após a leitura e discussão da teoria, partimos para a análise dos textos coletados, quando 

descrevemos o funcionamento linguístico-discursivo do arrazoado por autoridade (discurso 

relatado e aspas de diferenciação) e dos modalizadores presentes no corpus.  Para tanto, 

primeiramente fizemos uma investigação minuciosa dos principais fenômenos semântico-

argumentativos presentes no gênero em estudo; em seguida, partimos para a descrição em si 

dos fenômenos argumentativos. 

O postulado norteador dessa tese de que a língua e o uso que dela fazemos são 

argumentativos nos fez pensar na hipótese de que a subjetividade (logo, argumentatividade) se 

materializa no gênero através de dois fenômenos linguístico-discursivos: a polifonia de 

locutores, mais especificamente sob a forma de arrazoado por autoridade, e a modalização.  

Para constituirmos um critério de análise, realizamos um recorte das evidências de 

polifonia de locutores que atuam em conjunto com a modalização. Assim, apresentamos, na 

continuidade, alguns recortes de cinco áreas e suas respectivas análises: Ciências Humanas 

(Educação); Ciências Sociais Aplicadas (Comunicação); Ciências Exatas (Estatística); Ciências 

da Saúde (Nutrição) e Engenharia (Engenharia química). Ressaltamos que, para compor o 
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corpus de análise, foram selecionados 4 (quatro) artigos de cada área, totalizando 20 (vinte) 

artigos. Ao final das análises, apresentamos uma discussão a respeito das ocorrências dos 

elementos modalizadores que atuam em conjunto com o arrazoado por autoridade e que foram 

identificados no decorrer do nosso trabalho. 

Os dados da nossa investigação foram organizados considerando os fenômenos a seguir: 

a) Estilo direto: introduzido por verbo dicendi modalizador ou por termo equivalente, 

introduzido por verbo dicendi não modalizador ou por termo equivalente; 

b) Estilo indireto: introduzido por verbo dicendi modalizador ou por termo equivalente, 

introduzido por verbo dicendi não modalizador ou por termo equivalente, estilo 

indireto encoberto; 

c) Aspas de diferenciação; 

d) Discurso direto ratificando o indireto; 

e) Evocação. 

Ressalvamos que, em cada tópico, optamos por selecionar três evidências de cada 

fenômeno para análise, mais duas ou três evidências de cada fenômeno a título de 

exemplificação. Além disso, todas as demonstrações de fenômenos semântico-argumentativos 

estão catalogadas em forma de anexo nesta tese. 

Os artigos de cada área foram sinalizados com as iniciais da grande área de estudo e da 

área de conhecimento a que pertencem, seguidos da ordem dos trechos, numerados de acordo 

com a sequência do aparecimento dos fenômenos nos textos de cada artigo. Exemplo: Ciências 

Exatas, Estatística, Artigo 1, Trecho 1 - CEEA1T1. 

No que se refere à utilização de trechos do corpus no interior das análises, optamos por 

apresentá-las em fonte “Arial 10” e em espaçamento simples, conforme a legenda de cores que 

apresentamos a seguir: 

 

QUADRO 8: IDENTIFICAÇÃO DOS FENÔMENO POLIFÔNICOS 

CORES FENÔMENOS POLIFÔNICOS 

 

POLIFONIA DE 

LOCUTORES 

DISCURSO RELATADO DIRETO 

 DISCURSO RELATADO INDIRETO 

 ASPAS DE DIFERENCIAÇÃO 

 DISCURSO INDIRETO ENCOBERTO 

 EVOCAÇÃO 
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Os verbos dicendi, bem como os demais elementos introdutores dos discursos dos 

locutores, estão destacados em negrito nos recortes analisados, coletados dos artigos científicos. 

Em relação à identificação dos locutores (L1, L2, L3 e assim por diante), corresponderá ao 

critério de exposição desses locutores no próprio texto. Ressalvamos que, nos artigos 

analisados, a identificação dos locutores responsáveis pelos enunciados que compõem os 

artigos do corpus aparece geralmente fazendo referência ao(s) autor(es) e à(s) obra(s). 

 

5.2 Desvelando os efeitos argumentativos presentes nos artigos científicos 

 

Existem várias formas de se reportar à palavra alheia no próprio discurso. Moyano 

(2007), ao estudar a polifonia e a complexidade enunciativa do discurso, analisou as formas 

mais utilizadas da introdução da voz alheia no discurso jornalístico. A autora mostrou que existe 

um continuum nas possibilidades de reformulação do discurso alheio. Para isso, delimitou como 

objetivo corroborar a hipótese de que, dentro desse continuum, pode-se reconhecer uma 

gradação que vai de um polo no qual existe uma maior explicitação da voz alheia e, 

consequentemente, uma maior objetividade (ou pretensão de objetividade) a outro no qual a 

caraterização ocupa um lugar mais preponderante. A autora propõe que existem outras formas 

de produzir a palavra alheia: o estilo direto, o estilo indireto, o discurso pseudo direto, o estilo 

indireto livre, a oratio quase oblicua, as citações encobertas e as aspas. 

Boch e Grossmann (2002), em investigação sobre a citação em textos teóricos 

produzidos por estudantes universitários, partem da ideia de que a citação é apenas uma das 

formas de assinalar que o escritor se apoia no discurso do outro. Entre os modos de referência 

ao discurso do outro, os autores destacam a evocação e o discurso relatado, que incluem a 

reformulação, a ilhota citacional e a citação autônoma. 

Já Maingueneau (2013), em estudo sobre a polifonia em textos de comunicação, faz 

referência a várias maneiras de referenciar o discurso alheio, a saber: discurso direto, discurso 

indireto, discurso indireto livre, resumo com citações, discurso direto com “que”, ilhas 

citacionais e aspas. 

Assim como os autores mencionados anteriormente, compreendemos que as formas 

de fazer referências às vozes alheias vão bem além dos modos convencionais propagados pelos 

manuais de redação científica (citação direta, citação indireta e citação de uma citação). 

A seguir, trazemos um quadro resumitivo com as formas de reprodução do discurso 

alheio encontradas no corpus da nossa pesquisa. Trata-se de uma caracterização concisa, 

esboçada a partir dos estudos de Boch e Grossmann (2002), Maingueneau, (2013), Moyano 
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(2007) e Authier-Revuz (1998, 1982), que servirão de base para a categorização dos fenômenos 

polifônicos presentes no corpus analisado. 

 

QUADRO 9: FENÔMENOS ARGUMENTATIVOS PRESENTES NO CORPUS 

MODOS DE REFERÊNCIA AO DISCURSO DO OUTRO 

Estilo direto 

 “Em geral, a citação em DD é apresentada como a exata 

reprodução das palavras do enunciador25 citado” 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 182) 

 Geralmente está constituído por uma expressão 

introdutora, que pode ser um verbo dicendi modalizador 

ou não modalizador e/ou elementos introdutores de 

discurso não modalizadores, como, por exemplo: “para”, 

“segundo”, “conforme” etc. 

 Possui marcas tipográficas:  traços (-), aspas (“”), fonte 

diferenciada etc. 

Estilo indireto 

 No estilo indireto as palavras referidas sofrem algumas 

mudanças, já que quem faz as citações as acomoda a sua 

situação de comunicação. [...] O EI apresenta um só 

enunciador na voz de um único locutor que faz citação 

indiretamente a outro (MOYANO, 2007). 

 No estilo indireto não são as palavras que são citadas e 

relatadas, o que acontece é uma citação do “conteúdo do 

pensamento” (MAINGUENEAU, 2013, p. 191). 

Estilo indireto encoberto 

 “Reyes descreve outra classe de estilo indireto, que 

denomina encoberto, mascarado, ou quase indireto. Trata-

se de citações que não parecem tais, de enunciados nos 

quais o falante simula fazer asserções, mas não as faz, mas 

que expressa o ponto de vista de outra pessoa. Fora de 

contexto, este estilo indireto não parece uma forma de 

discurso referido; é usado com frequência na linguagem 

coloquial, nos textos teóricos e nas notícias jornalísticas”. 

(MOYANO, 2007, p. 28 - Grifos da autora). 

Aspas de diferenciação 

 “[...] as palavras entre aspas são marcadas como 

pertencentes a um discurso outro; por isso, o contorno que 

eles traçam no discurso é revelador daquilo que o discurso 

tem a demarcar como ‘outro’ em relação àquilo em que ele 

se constitui”. (AUTHIER-RÉVUZ, 1998, p. 118). 

 “As aspas, sem romper a ordem da sintaxe, enquadram 

tipograficamente os elementos sobre os quais recaem” 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 191). 

Evocação 

 O escritor faz alusão a trabalhos sem pretender resumir seu 

teor. 

 Há ausência de desenvolvimento temático do dizer do 

outro. 

 Há presença de um nome próprio de autor, frequentemente 

com data à qual o autor do artigo se refere, sem precisar o 

teor do texto. (BOCH E GROSSMANN, 2002) 

Fonte: Adaptado de Boch e Grossmann (2002), Maingueneau (2013) e Moyano (2007) 

 

                                                           
25 Ressalvamos que o enunciador para Maingueneau é o locutor para Ducrot. 
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Os fenômenos polifônicos presentes nos artigos científicos analisados são desvelados 

através dos diferentes elementos linguístico-discursivos aqui separados em cinco grandes 

grupos:  

(1) estilo direto: introduzido por verbo dicendi modalizador ou por termo equivalente, 

introduzido por verbo dicendi não modalizador ou por termo equivalente; 

(2) estilo indireto: introduzido por verbo dicendi modalizador ou por termo equivalente, 

introduzido por verbo dicendi não modalizador ou por termo equivalente, estilo indireto 

encoberto;  

(3) aspas de diferenciação;  

(4) discurso direto ratificando o indireto; e  

(5) evocação. 

 

5.2.1 Estilo direto 

 

Uma das formas de engajamento do locutor responsável pelo texto com as demais vozes 

que ele traz à tona no seu enunciado está relacionada ao uso do discurso em estilo direto, o qual 

pode vir introduzido por verbo dicendi modalizador ou por termo equivalente, por verbo dicendi 

não modalizador ou por termo equivalente. 

 

5.2.1.1 Estilo direto introduzido por verbo dicendi modalizador ou por termo equivalente 

 

O estilo direto, no corpus analisado, é utilizado para apresentar a voz de outros locutores 

(L2, L3, L4...). Em alguns casos, é introduzido por verbo dicendi modalizador ou equivalente. 

Esses fenômenos acontecem nos artigos científicos analisados, conforme se pode perceber nos 

trechos seguintes. 

 

CSCA4T11 

 
Embacher (1999: 23) propõe que “não há nada que esteja acontecendo no mundo hoje que não 

possa influenciar a maneira de vestir das pessoas”. Essa proposição assinala a estreita relação 

entre o vestuário e as condições de vida dos seres humanos. Pois, considera o modo de vestir 

como expressão das condições em que a vida humana está ocorrendo, seja com relação aos 

aspectos naturais ou culturais, objetivos ou subjetivos. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 
 

Em CSCA4T11, extraído de um artigo da área de Comunicação sobre o sistema cultural 

da moda, podemos perceber a presença de dois locutores distintos: o locutor responsável pelo 
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artigo (L1), constituído por Souza, Gomes e Campos; e um segundo locutor (L2), Embacher, 

responsável pelo trecho relatado em estilo direto. 

É possível perceber um desdobramento de locutores por meio dos enunciados  

apresentados. Assim, L1 é responsável por todo o enunciado: Embacher (1999:23) propõe que 

“não há nada que esteja acontecendo no mundo hoje que não possa influenciar a maneira de vestir 

das pessoas”. Já L2, Embacher, é o responsável pelo trecho que se encontra entre as aspas e 

marcado pelo estilo direto: “não há nada que esteja acontecendo no mundo hoje que não possa 

influenciar a maneira de vestir das pessoas”. 

Observamos, nesse recorte, que L1 apresenta L2 em forma de arrazoado por autoridade. 

A voz de Embacher, L2, foi trazida por L1 para o seu discurso para se fundamentar 

cientificamente. Assim, o ponto de vista de L1 apresentado através das palavras de L2 (“não há 

nada que esteja acontecendo no mundo hoje que não possa influenciar a maneira de vestir das 

pessoas”) é confirmado posteriormente na continuidade discursiva, ou seja, na continuação do 

discurso: Essa proposição assinala a estreita relação entre o vestuário e as condições de vida dos 

seres humanos. Pois, considera o modo de vestir como expressão das condições em que a vida 

humana está ocorrendo, seja com relação aos aspectos naturais ou culturais, objetivos ou subjetivos. 

Através da continuidade discursiva, é possível perceber que L1 faz um acordo explícito com a 

voz da autoridade, assimilando, assim, o posicionamento de L2.  

Notamos, por meio do verbo dicendi “propõe”, que L1 apresenta o conteúdo de L2 como 

uma proposta, algo quase certo, quase verdadeiro, o que permite ao leitor compreender o 

discurso de L2 como uma possibilidade, ou seja, como uma sugestão. Mesmo L1 fazendo uso 

de verbo dicendi modalizador epistêmico quase asseverativo para introduzir a voz alheia, esse 

fenômeno não elimina o comprometimento de L1 com L2, gerado pelo arrazoado por 

autoridade. 

O exemplo seguinte também esboça a ocorrência de estilo direto introduzido por verbo 

dicendi modalizador. 

 

CSCA4T22 
 
Lipovetsky (2007: 37) pondera que “se é verdade que as modificações da cultura e do espírito do 
tempo estão na base das variações de moda, não podem jamais por si só explicar o Novo de moda, 
seu aleatório irredutível, suas inúmeras metamorfoses sem razão nem necessidade”. Assim, o 

conceito de “espírito do tempo” é insuficiente para explicar a motivação pelo “novo”, que é marcante no sistema 

da moda. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

Em CSCA4T22, temos mais um trecho retirado de um artigo da área de Comunicação 

sobre o sistema cultural da moda. Nele percebemos a presença de dois locutores distintos: o 
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locutor responsável pelo artigo (L1), constituído por Souza, Gomes e Campos; e um segundo 

locutor (L2), filósofo e teórico da hipermodernidade, Lipovetsky, responsável pelo trecho 

relatado em estilo direto. 

Nesse recorte, o L1 é o responsável por todo o enunciado Lipovetsky (2007: 37) pondera 

que “se é verdade que as modificações da cultura e do espírito do tempo estão na base das variações 

de moda, não podem jamais por si só explicar o Novo de moda, seu aleatório irredutível, suas inúmeras 

metamorfoses sem razão nem necessidade” e o L2, uma autoridade constituída no assunto, é o 

responsável pelo enunciado entre aspas citado em estilo direto: “se é verdade que as modificações 

da cultura e do espírito do tempo estão na base das variações de moda, não podem jamais por si só 

explicar o Novo de moda, seu aleatório irredutível, suas inúmeras metamorfoses sem razão nem 

necessidade”. Nesse sentido, o L1 apresenta o discurso de L2 sob a forma de arrazoado por 

autoridade, como um posicionamento importante, de uma autoridade constituída no assunto, 

que lhe serve de argumento para validar o seu dizer. 

O L1 introduz a voz do L2 através do verbo dicendi modalizador avaliativo “ponderar”, 

indicando que esse discurso deve ser lido pelo interlocutor como uma ponderação, ou seja, 

como uma avaliação, pois, quando alguém pondera, reflete, realiza um julgamento, faz uma 

avaliação. 

Notamos que, ao fazer uso da modalidade avaliativa através do verbo “ponderar”, L1 

permite ao leitor realizar a leitura do enunciado de L2 como uma avaliação. Dessa forma, L1 se 

engaja com o discurso alheio, de L2, da autoridade, posicionando-se e, ainda, indicando ao leitor 

que compreenda o discurso de L2 como uma ponderação. 

A seguir, temos mais um exemplo de como esse fenômeno acontece. 

 

CHEA4T13 
 

Em janeiro de 1800, foi capturado, pela segunda vez, um menino selvagem que fora avistado 

algumas vezes vagando pela floresta de Aveyron. Após alguns meses, o menino foi levado a 

Paris, onde foi examinado pelo reconhecido médico psiquiatra Phillippe Pinel. Este realizou 

um exame detalhado e atribui-lhe uma “idiotia”, pautado em uma análise eminentemente 

orgânica e em comparações entre o menino selvagem (que ainda não tinha nome) e crianças 

consideradas idiotas, internadas em hospícios. Interessante, notar a partir do diagnóstico de Pinel, 

a constatação dos estudiosos Canevaro e Gaudreau (1989, p. 32, tradução nossa): “[...] consiste 

essencialmente em uma lista de coisas que Victor não sabia fazer.” (HAAS; TEZZARI, 2014) 

 

Em CHEA4T13, temos um fragmento retirado de um artigo da área de Educação acerca 

da didática nos processos inclusivos, o qual relata cenas de relatos médicos acerca da idiotia.  
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Nesse enunciado temos dois locutores diferentes: o locutor responsável pelo artigo (L1), 

constituído por Haas e Tezzari; e um segundo locutor (L2), Canevaro e Gaudreau, responsável 

pelo trecho relatado em estilo direto. 

O L1 é o responsável por todo o enunciado: Interessante, notar a partir do diagnóstico de 

Pinel, a constatação dos estudiosos Canevaro e Gaudreau (1989, p. 32, tradução nossa): “[...] consiste 

essencialmente em uma lista de coisas que Victor não sabia fazer”. L2 (os estudiosos Canevaro e 

Gaudreau), por sua vez, é uma autoridade constituída no assunto e responsável pelo enunciado 

entre aspas, citado em estilo direto: “[...] consiste essencialmente em uma lista de coisas que Victor 

não sabia fazer”. 

Neste recorte, o locutor responsável pelo artigo, L1, introduz a voz de um segundo 

locutor, L2, sob a forma de arrazoado por autoridade. O L2 constitui um arrazoado por 

autoridade porque se trata de autoridades reconhecidas socialmente no assunto, já que se refere 

à voz de estudiosos sobre os processos educativos inclusivos, temática do artigo em análise. 

O locutor responsável pelo artigo, L1, apresenta a voz de outro locutor, L2, através do 

substantivo “constatação”, que é um termo modalizador equivalente ao verbo dicendi 

asseverativo “constatar”.  Ao proferir, sob a forma de arrazoado por autoridade, que L2 faz uma 

“constatação” de algo, L1 exibe o discurso de L2 de uma maneira asseverativa, visto que 

“constatar” significa “comprovar, revelar”. Dessa forma, L1 opta por realizar uma escolha 

lexical que o possibilita tomar uma atitude perante o dito pela autoridade, ou seja, imprime na 

materialidade do enunciado a forma como deseja que a voz alheia seja lida: como uma 

constatação.  

Assim, para avigorar o seu discurso em termos científicos, L1 apresenta a voz de L2 

(estudiosos sobre o assunto), em estilo direto, ipsis litteris como foi dita. E mais: L1 delimita 

que a voz de L2 seja lida de uma maneira asseverativa, na configuração de “dizer + certeza”. 

Assim, a voz de Canevaro e Gaudreau, por se tratar de estudiosos do assunto do artigo, 

constitui-se em prova para o que assevera L1 no seu enunciado.  

Logo, L1 estabelece uma postura de acordos com a voz de L2, assimilando, por 

conseguinte, o dizer da autoridade. Tal acordo se ratifica por ter sido esse o discurso usado por 

L1 como estratégia para dar sustentabilidade ao ponto de vista antes exposto no artigo: relato 

do diagnóstico de Pinel acerca da comparação da idiotia de Victor com outras crianças 

internadas em hospícios. 

Casos como esses ocorrem com relativa frequência no corpus, conforme se pode 

observar nos extratos seguintes: 
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CEEA2T23 
 

Como exemplo, seja 𝑺𝟐 o desvio padrão amostral comumente usado para estimar a variância real 𝝈𝟐 
do processo no caso de observações individuais. Pode ser mostrado (Zhang, 1998) que a esperança 

matemática de 𝑺𝟐 é dada como em (3), isto é: 

𝑬[𝑺𝟐] = 𝝈𝟐 [𝟏 −
𝟐

𝒏(𝒏−𝟏)
∑ (𝒏 − 𝒉)𝝆(𝒉)𝒏−𝟏

𝒉=𝟏 ]    (3) 

 
onde, 𝝆( 𝒉 )  =  𝝆𝒉  =  𝒄𝒐𝒓𝒓( 𝑿𝒊 , 𝑿𝒊+𝒉) , denota a autocorrelação de ordem 𝒉 do processo. 

(MINGOTI;  YASSUKAWA, 2008) 

 

CSCA4T6 
 
A associação com o vestuário é mais recorrente porque o corpo é a expressão mais evidente daquilo 
que é íntimo ao ser humano. Porém, os poderes da subjetividade sobre a matéria natural do corpo 
são limitados, apesar dos seres humanos terem desenvolvido um amplo repertório expressivo e 
comunicativo a partir do corpo. Pois, como propõe Gardin (2008: 75), “o corpo é considerado o 
primeiro veículo de comunicação e expressão utilizado pelo ser humano para a produção, reflexão 
e análise do conhecimento (...) diferentes culturas entenderam e utilizaram o corpo como meio de 
produção de linguagem”. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T21 
 
Citando as ideias de Lênin (1870-1924), Baldini (2005: 88) assevera que os produtores da moda 
“podem permitir-se estar sempre um passo à frente das massas, nunca mais do que isso”. (SOUZA; 
GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

5.2.1.2 Estilo direto introduzido por verbo dicendi não modalizador ou por termo equivalente 

 

No corpus analisado, o estilo direto é utilizado para apresentar a voz de outros locutores 

(L2, L3, L4...). Em alguns casos, é introduzido por verbo dicendi não modalizador ou por termo 

equivalente. Nos recortes dos artigos científicos apresentados a seguir, é possível observar 

como esses fenômenos ocorrem. 

No recorte (CHEA1T28), abaixo, é possível observar um relato em estilo direto 

introduzido por verbo dicendi não modalizador ou por termo equivalente. 

 

CHEA1T28 
 
Como um artefato curricular, tem um significado singular, no que se refere à sua função enunciativa de produção 

identitária. Ela atua como um dispositivo pedagógico, pois é um artefato curricular no qual se constitui e/ou se 

transforma a experiência de si. Como explica Mortatti, esse artefato “[...] institui e perpetua certo modo 
de pensar, sentir, querer e agir que, embora aparentemente restrito aos limites da situação escolar, 
tende a silenciosamente acompanhar esses sujeitos em outras esferas de sua vida pessoal e social 

[...]” (MORTATTI, 2000, p. 50). (CARVALHO et. al., 2014)  

 

Em CHEA1T28, extraído de um artigo da área de Educação sobre escolarização de 

pessoas jovens e adultas, podemos perceber a presença de dois locutores distintos: o locutor 
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responsável pelo artigo (L1), constituído por Carvalho, Belarmino e Oliveira; e um segundo 

locutor (L2), Mortatti, responsável pelo trecho relatado em estilo direto. 

Nesse extrato, o locutor responsável pelo artigo, L1, introduz um segundo locutor, L2, 

a especialista em alfabetização Mortatti, sob a forma de arrazoado por autoridade. O L2 

constitui arrazoado por autoridade, uma vez que é uma autoridade sobre o assunto. Assim, L1 

trouxe o discurso da autoridade para se fundamentar cientificamente e validar o seu dizer. 

Esse segundo locutor é colocado em cena por L1 através do verbo dicendi não 

modalizador “explicar”. Dessa forma, L1 introduz o ato de fala proferido por L2 como uma 

explicação. L1 não julga nem emite posicionamento sobre o posicionamento de L2, apenas o 

introduz. De acordo com Nascimento (2009), os verbos dicendi não modalizadores indicam 

atos de fala e não apresentam julgamento de L1 em relação a L2. 

No que diz respeito ao uso do elemento linguístico introdutor de discurso “como”, 

podemos observar que esse elemento, junto ao verbo dicendi “explicar”, indica concordância 

com o ponto de vista introduzido por L1: a função identitária funciona como um dispositivo 

pedagógico, um artefato curricular.   

Essa constatação de que a utilização do elemento linguístico “como” unido ao verbo 

dicendi “explicar” pode indicar consentimento com o ponto de vista introduzido por L1 vai ao 

encontro de investigação realizada por Garcia-Negroni (2008), em estudos sobre o discurso 

acadêmico. A autora comprovou que “junto aos verbos do dizer [...] aparece o advérbio de 

modo como que normalmente indica conformidade com o ponto de vista introduzido” 

(GARCIA-NEGRONI, 2008, p.103). 

No extrato que segue, temos mais uma evidência de como o argumento por autoridade 

é introduzido no relato em estilo direto por verbo dicendi não modalizador ou por termo 

equivalente. 

 

CHEA1T41 

 
Observamos, por fim, os saberes sujeitados, como a renúncia da oralidade pela escrita, ou, como diz Marrou 
(1969, p. 90), “[...] entre os modernos, a palavra oral foi destronada pela onipotência da palavra 
escrita; e assim continua, até mesmo em nossos dias, a despeito dos progressos realizados pelo 

rádio e pela gravação [...]”.(CARVALHO et. al., 2014) 

 

No recorte CHEA1T41, também retirado do artigo da área de Educação sobre 

escolarização de pessoas jovens e adultas, podemos perceber a presença de dois locutores 

distintos: o locutor responsável pelo artigo (L1), constituído por Carvalho, Belarmino e 

Oliveira; e um segundo locutor (L2), Marrou, responsável pelo trecho relatado em estilo direto. 
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Assim, o L1 é o responsável pelo artigo e por todo trecho analisado: como diz Marrou 

(1969, p. 90), “[...] entre os modernos, a palavra oral foi destronada pela onipotência da palavra escrita; 

e assim continua, até mesmo em nossos dias, a despeito dos progressos realizados pelo rádio e pela 

gravação [...]”. Já o L2, Marrou, é responsável pelas palavras entre aspas relatas em estilo direto 

“[...] entre os modernos, a palavra oral foi destronada pela onipotência da palavra escrita; e assim 

continua, até mesmo em nossos dias, a despeito dos progressos realizados pelo rádio e pela gravação 

[...]”. O locutor responsável pelo artigo, L1, apresenta a voz alheia, do L2, sob a forma de 

arrazoado por autoridade, em estilo direto. L1 expõe a voz de L2 como uma autoridade sobre o 

assunto para se fundamentar cientificamente. 

Notamos que L1 faz uso do relato em estilo direto introduzido pelo verbo dicendi não 

modalizador “dizer” para apresentar a voz de L2. Assim, L1 apenas introduz a voz de L2, 

indicando somente o ato de fala enunciado por L2: “dizer”. Essa indicação acontece sem emitir 

posicionamentos sobre a voz alheia, já que a apresenta simplesmente como um “dizer”. L1 

ainda faz uso do advérbio de modo “como” junto ao verbo dicendi “dizer” para indicar a 

concordância com a opinião introduzida, ou seja, para gerar um efeito de sentido de acordo 

entre L1 e L2. Dessa forma, mesmo L1 tendo introduzido a voz da autoridade através do uso 

do verbo dicendi não modalizador “dizer”, indicando-a como um ato de fala, o caráter de 

engajamento de L1 com L2 se mantém em razão do discurso relatado ser um arrazoado por 

autoridade, introduzido pelo advérbio “como”. 

No trecho seguinte (CSCA1T12), é possível notar mais um exemplo de relato em estilo 

direto introduzido por verbo dicendi não modalizador ou por termo equivalente. 

 

CSCA1T12 

 
Ao estudar as mudanças estruturais no jornalismo, Brin, Charron e Bonville (2013) apontam quatro tipos ideais 

de paradigmas jornalísticos que representam diferentes épocas, mas não se configuram em descrições reais das 

práticas jornalísticas. Para os autores, “o jornalismo real é um objeto infinitamente complexo e não 
está conformado, jamais, na sua história, nem a um nem outro dos modelos teóricos puros” (p. 14-
15). Dito isso, é possível dissertar sobre os quatro paradigmas para entender como se imbricam nas práticas e 

nos discursos jornalísticos, levando em consideração que “para que uma mudança seja considerada estrutural é 

preciso, portanto, que ela seja suficientemente abrangente e profunda para alterar radicalmente o modo como 

determinada atividade é praticada e simbolicamente reconhecida/definida pelos atores” (PEREIRA; 

ADGHIRNI, 2011). (GADRET, 2014) 

 

Em CSCA1T12, temos um extrato de um artigo da área de Comunicação sobre o 

repórter de TV e as tecnologias. Aqui, temos o desdobramento de locutores, constituído pela 

voz do L1, Gadret, responsável pelo artigo e, consequentemente, por todo o enunciado Para os 

autores, “o jornalismo real é um objeto infinitamente complexo e não está conformado, jamais, na sua 

história, nem a um nem a outro dos modelos teóricos puros” (p. 14-15); e pela voz de Brin, Charron 
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e Bonville (L2), estudiosos sobre a natureza do jornalismo, responsável pela voz relatada entre 

aspas e em estilo direto através da citação: “o jornalismo real é um objeto infinitamente complexo e 

não está conformado, jamais, na sua história, nem a um nem a outro dos modelos teóricos puros”. 

Notamos, nesse caso, que L1, ao introduzir o discurso do L2 com um termo não 

modalizador (a preposição “para”), não se comprometeria com o dito do outro, nem o avaliaria, 

caso o extrato fosse analisado isoladamente do entorno discursivo. No entanto, no trecho em 

análise, ao introduzir o discurso de L2, L1 se mostra de acordo com o discurso relatado, o que 

se dá pelo arrazoado por autoridade: L1, para validar o seu dizer, traz a voz de uma autoridade 

no assunto, L2, legitimando o seu discurso. 

Assim, apesar de a expressão “para”, introdutora da voz alheia, apresentar um caráter 

discursivo equivalente a um verbo dicendi não modalizador, o L1 se mostra favorável ao 

posicionamento do L2, mantendo o comprometimento com o dito alheio, o qual se sustenta em 

razão do arrazoado por autoridade, que vai permitir ao interlocutor constatar que o discurso de 

L2, introduzido pela preposição “para”, faz referência a um ponto de vista aderido por L1. 

Nos recortes a seguir, é possível constatar como esses fenômenos argumentativos 

acontecem no corpus analisado. 

 

CSCA2T3 
 

Uma das características centrais desta sociedade, conforme Braga (2006), está no deslocamento 
para uma ênfase na instância da recepção das mensagens: 

Com a abrangência oferecida pela mídia moderna, os âmbitos de 
circulação ultrapassam os sub-universos especializados. O próprio 
objetivo de abrangência leva a uma forte ênfase no pólo receptor, ao 
serem desenvolvidas as objetivações. Na cultura escrita, o âmbito da 
expressão é predominante. Este deslocamento de ênfase para o pólo 
receptor leva a reversões bastante radicais na construção da realidade. 

(BRAGA, 2006: 8) (TRINDADE; SOUZA, 2014) 

 

CSCA4T14 
 
Baldini (2005: 56) informa que “há quem defenda que a moda foi derrubada pelos estilos e quem 
diga que os consumidores se movem agora no interior de um autêntico supermercado de 

tendências”. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T4 
 
Para Baitello (1997: 18), a cultura é “terreno especifico onde se deve manifestar a mais pura e 

irrestrita criatividade humana”. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

 



96 
 

5.2.2 Estilo Indireto 

 

No discurso relatado em estilo indireto, o locutor responsável pelo artigo, L1, introduz 

a voz dos demais locutores (L2, L3, L4...) como se fossem a sua própria voz, embora a 

identifique como voz alheia. Além disso, no gênero artigo científico, em todas as ocorrências 

de relato dessa natureza, há um engajamento de L1 com os demais locutores. 

Os exemplos descritos a seguir mostram como esse fenômeno acontece nos artigos 

científicos analisados. 

 

5.2.2.1 Estilo indireto introduzido por verbo dicendi modalizador ou por termo equivalente 

 

O discurso relatado em estilo indireto é empregado pelo locutor responsável pelo texto 

(L1) para apresentar a voz dos demais locutores (L2, L3, L4...). Em algumas situações, é 

introduzido por verbo dicendi não modalizador ou termo equivalente. Nos recortes a seguir, 

observamos como esses fenômenos ocorrem. 

 

CSCA4T32 
 

De modo diferente da arte, a rápida renovação da moda é diretamente motivada por interesses 
financeiro-comerciais. Cidreira (2006: 71) confirma essa visão de que parte do sistema da moda 

atua como máquina econômica, porque a moda deve sua sobrevivência ao consumo. (SOUZA; 

GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

Em CSCA4T11, recorte de um artigo da área de Comunicação sobre o sistema cultural 

da moda, notamos a existência de dois locutores diferentes: o locutor responsável pelo artigo 

(L1), constituído por Souza, Gomes e Campos; e um segundo locutor (L2), Cidreira, 

responsável pelo trecho relatado em estilo indireto. 

O L1 é responsável pelo artigo e, consequentemente, por todo o enunciado – Cidreira 

(2006: 71) confirma essa visão de  que parte do sistema da moda atua como máquina econômica, 

porque a moda deve sua sobrevivência ao consumo. Já o L2, Cidreira, é o responsável pelo trecho: 

parte do sistema da moda atua como máquina econômica, porque a moda deve sua sobrevivência ao 

consumo. 

O L1 apresenta o discurso do L2 (parte do sistema da moda atua como máquina econômica, 

porque a moda deve sua sobrevivência ao consumo) através do relato em estilo indireto e sob a 

forma de arrazoado por autoridade, já que L2 é uma autoridade constituída no assunto e que, 

portanto, dá um caráter científico ao conteúdo apresentado por L1. Em outras palavras, no 



97 
 

exemplo supracitado, o L1 apresenta o discurso de L2 sob a forma de arrazoado por autoridade, 

uma vez que L2 é uma autoridade no assunto e é usada por L1 como fundamentação para o que 

ele vai mostrar no seu artigo. 

Ao introduzir a voz alheia através do uso verbo dicendi modalizador epistêmico 

asseverativo “confirmar”, L1 apresenta a voz do segundo locutor como algo “certo” ou 

“verdadeiro”. O verbo dicendi “confirmar” é um modalizador epistêmico asseverativo pois 

comporta uma carga semântica de certeza. Assim, ao enunciar que L2 “confirma” algo, L1 

apresenta a voz da autoridade de forma asseverativa, visto que “confirmar” significa 

“constatar”, “certificar”. 

Nesse sentido, L1 indica ao interlocutor que a voz de L2 deve ser lida/compreendida 

como uma confirmação do que ele está propondo no artigo. Dessa forma, L1 se compromete e 

se engaja com L2, trazendo o discurso alheio como uma alocução firme, válida, que, por ser 

comprovada por uma autoridade, merece credibilidade. Esse engajamento é confirmado com o 

uso do verbo dicendi “confirma” – modalizador epistêmico asseverativo que traz em sua carga 

semântica o valor de verdade, segurança, ou seja, na forma de “dizer + certeza”. O entorno 

discursivo, trecho que antecede esse extrato (a rápida renovação da moda é diretamente motivada 

por interesses financeiro-comerciais), permite ao interlocutor compreender esse discurso como 

algo que já foi dito por L1 e agora é validado por L2, conforme podemos verificar nas palavras 

de L2 (parte do sistema da moda atua como máquina econômica, porque a moda deve sua 

sobrevivência ao consumo). 

No trecho que segue, temos mais uma demonstração de como o argumento por 

autoridade é introduzido no relato em estilo indireto por verbo dicendi modalizador ou 

equivalente. 

 

CSCA4T29 
 

Walter Benjamin (1892-1940) considera que o tempo de validade de um modismo é relacionado à 

rapidez e à amplitude de sua difusão. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

Em CSCA4T29, recorte de um artigo da área de Comunicação sobre o sistema cultural 

da moda, notamos a existência de dois locutores diferentes: o locutor responsável pelo artigo 

(L1), constituído por Souza, Gomes e Campos; e um segundo locutor (L2), Walter Benjamin, 

responsável pelo trecho relatado em estilo indireto. Nesse recorte, o L1, locutor responsável 

pelo artigo, traz à tona a voz de um segundo locutor (L2), Walter Benjamin, em estilo indireto, 
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sob a forma de arrazoado por autoridade. Por considerar L2 uma autoridade, L1 o traz para a 

constituição do seu discurso como forma de fundamentar o seu ponto de vista. 

Através do uso do verbo dicendi “considerar”, um modalizador quase asseverativo,  L1 

apresenta o discurso de L2 como uma consideração, logo algo possível. Em pesquisa sobre o 

arrazoado por autoridade e a modalização no gênero projeto de pesquisa, Carvalho (2014) 

observa que o verbo “considerar” revela a conotação semelhante a refletir, pensar ou supor. 

Para a autora, “[...] ao utilizar este verbo como introdutor do discurso do outro, L1 atenua seu 

comprometimento com o discurso de L2, pois não expressa total certeza, uma vez que o 

apresenta como uma reflexão, suposição ou até um pensamento somente” (2014, p. 83). Mesmo 

com o uso dessa modalidade, L1 se engaja e se compromete com o discurso de L2. Isso ocorre 

em razão do discurso relatado por L1 constituir-se um arrazoado por autoridade.  

No trecho que segue também ocorre um caso de engajamento gerado pelo uso do 

arrazoado por autoridade. 

 

CHEA1T12 
 

Da prática pagã, Foucault (2004) enfatiza três técnicas de si definidas pela Filosofia estoica: as 
cartas aos amigos e o que elas revelam de si; o exame de si mesmo e de sua consciência, que 
compreende a avaliação daquilo que foi feito, daquilo que deveria ter sido feito e a comparação dos 

dois, e, finalmente, a askênsis, um ato de rememoração. (CARVALHO et. al., 2014) 

 

Em CHEA1T12, trecho de um artigo da área de Educação sobre escolarização de 

pessoas jovens e adultas, podemos perceber a presença de dois locutores distintos: o locutor 

responsável pelo artigo (L1), formado por Carvalho, Belarmino e Oliveira; e um segundo 

locutor (L2), Foucault, filósofo francês que tratou de ideias pedagógicas da idade moderna, 

responsável pelo trecho relatado em estilo indireto. 

Assim, o L1 é o responsável por todo o enunciado: Da prática pagã, Foucault (2004) 

enfatiza três técnicas de si definidas pela Filosofia estoica: as cartas aos amigos e o que elas revelam 

de si; o exame de si mesmo e de sua consciência, que compreende a avaliação daquilo que foi feito, 

daquilo que deveria ter sido feito e a comparação dos dois, e, finalmente, a askênsis, um ato de 

rememoração. Já o L2, o filósofo francês Foucault, é o responsável pelo enunciado relatado em 

estilo indireto: três técnicas de si definidas pela Filosofia estoica: as cartas aos amigos e o que elas 

revelam de si; o exame de si mesmo e de sua consciência, que compreende a avaliação daquilo que 

foi feito, daquilo que deveria ter sido feito e a comparação dos dois, e, finalmente, a askênsis, um ato 

de rememoração. 

A voz de Foucault é apresentada no discurso de L1 sob a forma de arrazoado por 

autoridade, uma vez que L1 a traz como uma autoridade constituída na área de educação para 
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lhe servir de argumento para o seu dizer. A voz de Foucault é trazida por L1 como forma de 

fundamentar o seu discurso cientificamente, pois não se trata de um dizer qualquer, e sim do 

dizer de um filósofo que trouxe grandes contribuições para a área pedagógica. 

L1 introduz a voz de L2 através do verbo dicendi modalizador avaliativo “enfatizar”, 

logo como um discurso que deve ser entendido pelo interlocutor como algo que merece ênfase, 

ou seja, como algo que deve ser evidenciado, destacado. Com isso, L1 se mostra favorável aos 

dizeres de L2. 

Ocorrências como essas que acabamos de observar, com estilo indireto introduzido por 

verbo dicendi modalizador, aparecem nos trechos seguintes, extraídos do corpus desta 

investigação. 

 

CSCA4T33 

 
Por sua vez, Lipovetsky (2007) aponta a moda como filha do capitalismo, por ser essa um princípio 
típico da cultura comercial que emergiu com a burguesia, provocando o consumo ao instigar a 

vaidade individualista. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA1T31 
 
Acredita-se, assim, como bem apontam Brin, Charron e Bonville (2013), que os paradigmas do 
jornalismo convivem no mesmo espaço discursivo, ajudando a configurar não apenas uma prática 
jornalística, mas várias. E essas reforçam e reconfiguram o contrato de comunicação estabelecido 
com a audiência, formando novas identidades jornalísticas – em múltiplos dispositivos de encenação 
que requerem diferentes recursos tecnológicos para a sua produção – mas não abandonando as 

anteriores. (GADRET, 2014) 

 

 

CSCA4T36 

 
Mozota (2011) confirma que as tendências informam acerca de dados do mercado e isso permite 

interpretações obre as características dos cenários futuros. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CHEA1T27 

 
Frade e Maciel (2006) ressaltam que as cartilhas são os primeiros livros de leitura, têm um ideal 
pedagógico e se constituem como a primeira via de acesso no processo de escolarização, ou seja, 

objetos de implementação da pedagogia da alfabetização. (CARVALHO et. al., 2014) 
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5.2.2.2 Estilo indireto introduzido por verbo dicendi não modalizador ou por termo equivalente 

 

O discurso em estilo indireto é formulado pelo locutor responsável pelo texto (L1) para 

apresentar a voz dos demais locutores (L2, L3, L4...). Nos seguintes recortes, observamos como 

esses fenômenos ocorrem introduzidos por verbo dicendi não modalizador ou equivalente. 

 

CEEA4T11 
 
SHARPE (1992) identificou que tamanho e value e growth eram características capazes de explicar 

o retorno obtido por portfólios de ação. (ARTUSO; CHAVES NETO, 2014) 

 

Em CEEA4T11, extrato de um artigo da área de estatística sobre análise discriminante 

e relação logística, há a presença de dois locutores: o locutor 1 (L1), Artuso e Chaves Neto, 

responsável pelo artigo e, consequentemente, pelo recorte analisado – SHARPE (1992) 

identificou que tamanho e value e growth eram características capazes de explicar o retorno obtido 

por portfólios de ação –; e o locutor 2 (L2), Sharpe, responsável pelo trecho relatado em estilo 

indireto – tamanho e value e growth eram características capazes de explicar o retorno obtido por 

portfólios de ação. 

Esse segundo locutor constitui arrazoado por autoridade, já que é uma autoridade no 

assunto trazida por L1 para validar o seu dizer. Ao colocar em cena o relato do locutor 2 no 

estilo indireto e constituindo arrazoado por autoridade, L1 assimila a voz alheia, gerando um 

acordo com L2, em razão de se tratar de um relato de uma autoridade constituída no assunto. 

Embora L1 utilize o verbo “identificar” (não modalizador) para apresentar a fala de L2 

simplesmente como uma identificação feita por uma autoridade no assunto, a atitude de 

engajamento de L1 com L2 se conserva devido ao fato de o discurso relatado ser um arrazoado 

por autoridade. 

O recorte que segue apresenta mais uma ocasião, na qual é possível perceber o relato 

em estilo indireto introduzido por verbo dicendi não modalizador ou por termo equivalente. 

 

CSCA1T20 

 
Segundo Bertasso e Lisboa (2012), é crescente a alusão explícita à organização jornalística nos 
últimos anos, mas a autorreferencialidade também aparece de modo implícito no discurso.  

(GADRET, 2014) 

. 

Em CSCA1T20, temos um extrato de um artigo da área de Comunicação sobre o 

repórter de TV e as tecnologias.  Neste trecho, temos a presença de dois locutores distintos: o 
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locutor responsável pelo artigo (L1), Gadret; e o segundo locutor (L2), Bertasso e Lisboa, 

responsável pelo trecho relatado em estilo indireto. 

O locutor 1 é o responsável pelo artigo e, consequentemente, pelo recorte analisado: 

Segundo Bertasso e Lisboa (2012), é crescente a alusão explícita à organização jornalística nos últimos 

anos, mas a autoreferencialidade também aparece de modo implícito no discurso. Já o locutor 2, 

Bertasso e Lisboa, é o responsável pelo enunciado: é crescente a alusão explícita à organização 

jornalística nos últimos anos, mas a autoreferencialidade também aparece de modo implícito no 

discurso. 

O L1 introduz a voz alheia, de Bertasso e Lisboa, em forma de um arrazoado por 

autoridade através do estilo indireto. Assim, ao introduzir o discurso de L2 por meio do 

arrazoado por autoridade, L1 se engaja com ele, em razão de este ser uma autoridade constituída 

no assunto, que serve de base para confirmar o seu dizer. 

Com relação ao uso do elemento linguístico “segundo”, que assume a função discursiva 

equivalente à de um verbo dicendi não modalizador, é possível entrever que, ao introduzir a 

voz alheia, L1 faz uma escolha lexical que lhe permite tomar uma atitude perante o dito de 

somente apresentar a voz da autoridade, sem emitir qualquer posicionamento. No entanto, como 

a voz alheia introduzida por L1 indica a voz de autoridade constituída no assunto, o discurso de 

L2 se torna um dizer com o qual o L1 se identifica e mantém uma atitude de acordo. 

Ressaltamos que, nesse sentido, L1 assimila o ponto de vista de L2 por se tratar de um arrazoado 

por autoridade. 

Fenômeno semelhante é possível vislumbrar no recorte abaixo: 

 

CHEA1T32 

 
Conforme Foucault, trata-se de buscar o já dito, reunir o que se pôde ouvir ou ler, e isso com uma 

finalidade que nada mais é do que a constituição de si (FOUCAULT, 2004, p. 149).  (CARVALHO 

et. al., 2014) 

 

No recorte CHEA1T32, de um artigo da área de Educação sobre escolarização de 

pessoas jovens e adultas, temos dois locutores distintos: o locutor responsável pelo artigo (L1), 

instituído por Carvalho, Belarmino e Oliveira; e um segundo locutor (L2), Foucault, 

responsável pelo trecho relatado em estilo indireto. 

O locutor 1 é o responsável pelo artigo e pelo recorte analisado: Conforme Foucault, trata-

se de buscar o já dito, reunir o que se pôde ouvir ou ler, e isso com uma finalidade que nada mais é do 

que a constituição de si (FOUCAULT, 2004, p. 149). Já o locutor 2, Foucault, é o responsável pelo 
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enunciado: trata-se de buscar o já dito, reunir o que se pôde ouvir ou ler, e isso com uma finalidade 

que nada mais é do que a constituição de si. 

Notamos que o L1 faz uso do arrazoado por autoridade para apresentar a voz alheia, de 

Foucault, através do estilo indireto. Isso ocorre devido ao fato de L2 ser uma autoridade 

constituída no assunto, que serve de sustentabilidade teórica para o dizer de L1. Assim, ao 

introduzir o discurso de L2 por meio do arrazoado por autoridade, L1 toma uma atitude diante 

da voz da autoridade: estabelece uma postura de engajamento com o enunciado proferido por 

L2. 

Observa-se ainda que o discurso de L2 não é introduzido por um verbo dicendi, mas um 

termo de função equivalente: a palavra “conforme”. Esse elemento discursivo, introdutor de 

citação, limita-se a apresentar a voz alheia, sem imprimir avaliação por parte do locutor 

responsável pelo discurso, característica semelhante dos verbos dicendi não modalizadores.  Por 

essa razão, não assinala um posicionamento ou avaliação de L1 com relação ao discurso de L2. 

Assim, o uso do arrazoado por autoridade por L1 é que gera no discurso o efeito de 

sentido de assimilação da voz alheia, uma vez que essa voz constitui um arrazoado por 

autoridade. O discurso de L2 se torna um dizer com o qual o L1 se identifica e mantém um 

caráter de acordo. Logo, L1 assimila o ponto de vista alheio por se tratar de um arrazoado por 

autoridade, o qual faz uso em seu enunciado para garantir maior efeito argumentativo. 

Eventos como esses que vislumbramos, com estilo indireto introduzido por verbo 

dicendi não modalizador ou por termo equivalente, aparecem nos seguintes recortes, retirados 

do corpus desta investigação 

 

CSCA2T2 

 
Por outro lado, esta lógica perde sentido no atual contexto da sociedade em vias de mediatização, 
conforme Braga (2006). Segundo o autor, em “Sobre ‘mediatização’ como processo interacional de 
referência”, a mediatização constitui-se hoje em transição entre diferentes processos interacionais 
hegemônicos. Um processo interacional de tendência hegemônico é definido como o parâmetro 

definidor da lógica dominante. (TRINDADE; SOUZA, 2014) 

 

CSCA4T15 

 
As ideias apresentadas por Baldini (2005) assinalam que a dinâmica da “substituição” do passado 
cedeu lugar à prática da “suplementação”, que acrescenta possibilidades ao que já foi proposto, 

reciclando e suplementando as propostas anteriores. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CEEA1T26 
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Larrosa (1994, p. 48), inspirado nos estudos foucaultianos, diz que as histórias pessoais são 
constituídas em relação às histórias que escutamos, que lemos, e que elas, de alguma maneira, 
dizem-nos respeito na medida em que estamos compelidos a produzir nossa história em relação a 
elas. E a experiência de si está constituída, em grande parte, a partir dessas narrações. O que somos 
ou, melhor ainda, o sentido de quem somos, depende das histórias que contamos aos outros e a nós 

mesmos. (TRINDADE; HO; QUIRINO, 2007) 

 

5.2.2.3 Estilo indireto encoberto 

 

O relato em estilo indireto encoberto é uma forma de citação que expressa o ponto de 

vista de outra pessoa de maneira encoberta. De acordo com Moyano (2007), trata-se de citações 

que não parecem tais, de enunciados nos quais o falante simula fazer asserções, mas não as faz, 

contudo expressa o ponto de vista de outra pessoa. Fora de contexto, este estilo indireto não 

parece uma forma de discurso referido; é usado com frequência na linguagem coloquial, nos 

textos teóricos e nas notícias jornalísticas. 

No extrato seguinte, é possível perceber como esse fenômeno ocorre. 

 

CEEA2T25 
 
Uma vez ajustado o modelo, os seus resíduos são utilizados para monitorar a média do processo já 
que uma mudança na média da característica da qualidade X se reflete diretamente nos resíduos do 

modelo ARIMA (Box e Luceno, 1997). (MINGOTI;  YASSUKAWA, 2008) 

 

Neste recorte CEEA2T25, retirado de um artigo da área de estatística sobre gráficos de 

controle, existe a presença de dois locutores: o L1, Mingoti e Yassukawa, locutor responsável 

pelo artigo, e, consequentemente, pelo recorte analisado – Uma vez ajustado o modelo, os seus 

resíduos são utilizados para monitorar a média do processo já que uma mudança na média da 

característica da qualidade X se reflete diretamente nos resíduos do modelo ARIMA (Box e Luceno, 

1997) – e o segundo locutor (L2), constituído por Box e Luceno, também responsável pelo 

trecho analisado - Uma vez ajustado o modelo, os seus resíduos são utilizados para monitorar a média 

do processo já que uma mudança na média da característica da qualidade X se reflete diretamente nos 

resíduos do modelo ARIMA (Box e Luceno, 1997). 

O discurso de L2 é apresentado no enunciado sob a forma de arrazoado por autoridade 

através do discurso indireto encoberto, de forma que a voz de L2 se funde com a voz de L1. O 

dizer alheio é introduzido no discurso de L1, por se tratar da voz de uma autoridade constituída 

no assunto, usada para dar suporte teórico ao seu ponto de vista. 

Neste fenômeno, as vozes de L1 e L2 chegam a se misturar de tal maneira que não é 

possível identificar quais são as palavras ou pontos de vista da autoridade e quais são as palavras 

do locutor responsável pelo artigo. Dessa forma, a existência dessa autoridade só é possível ser 
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identificada porque L1 faz a indicação bibliográfica ao final do enunciado, com os nomes dos 

autores e o ano referente à publicação da obra entre parênteses: (Box e Luceno, 1997). 

É possível entrever que a ausência de verbos dicendi e outros elementos que poderiam 

demarcar um distanciamento de L1 em relação à voz de L2 provoca um efeito de sentido de 

assimilação da voz de L2 (de prestígio) por parte de L1. 

O recorte CSCA1T1, a seguir, expõe implicações de sentidos semelhantes a essa 

passagem investigada. 

 

CSCA1T1 
 
A produção jornalística, mesmo em sua gênese, sempre esteve imbricada aos desenvolvimentos 
tecnológicos de uma época. Desde a introdução dos tipos móveis nas prensas gráficas, que permitiu 
maior tiragem de jornais a custos menores, passando pelo telégrafo, pelos recursos de rádio e 
teledifusão até a rede mundial de computadores, a tecnologia não apenas alterou as práticas sociais 
(BRIGGS; BURKE, 2006) e a noção de tempo social (FRANCISCATO, 2005), como também 
impactou o jornalismo como parte de um regime produtor de visibilidade pública (THOMPSON, 

2009). (GADRET, 2014) 

 

Em CSCA1T1, recorte de um artigo da área de comunicação sobre o repórter de TV e 

as tecnologias, temos o desdobramento de locutores, constituído pelas vozes de quatro locutores 

distintos. O locutor 1 (L1) é Gadret, responsável pelo artigo e, consequentemente, por todo o 

recorte analisado. O segundo locutor (L2) é Briggs e Burke, responsável pelo trecho: A produção 

jornalística, mesmo em sua gênese, sempre esteve imbricada aos desenvolvimentos tecnológicos de 

uma época. Desde a introdução dos tipos móveis nas prensas gráficas, que permitiu maior tiragem de 

jornais a custos menores, passando pelo telégrafo, pelos recursos de rádio e teledifusão até a rede 

mundial de computadores, a tecnologia não apenas alterou as práticas sociais (BRIGGS; BURKE, 

2006). O terceiro locutor (L3) é Franciscato, responsável pelo trecho: e a noção de tempo social 

(FRANCISCATO, 2005). Por fim, o quarto locutor (L4) é Thompson, responsável pelo segmento: 

como também impactou o jornalismo como parte de um regime produtor de visibilidade pública 

(THOMPSON, 2009). 

Os discursos relatados são apresentados no enunciado do locutor responsável pelo artigo 

sob a forma de arrazoados por autoridade, através do estilo indireto encoberto. L1 traz à tona 

essas vozes, por se tratarem de enunciados de autoridades constituídas no assunto, para 

valorizar o seu discurso cientificamente, ou seja, para apresentar o seu ponto de vista e justificar 

o seu dizer. 

A voz de L1 se mistura com as vozes das autoridades, de modo que esses dizeres não se 

parecem com discursos referidos. Essas autoridades (L2, Briggs e Burke; L3, Franciscato e L4, 

Thompson) são demarcadas no discurso de L1 através da indicação bibliográfica no final de 
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cada enunciado: [...] não apenas alterou as práticas sociais (BRIGGS; BURKE, 2006) [...] e a noção 

de tempo social (FRANCISCATO, 2005), [...] regime produtor de visibilidade pública (THOMPSON, 

2009). 

No recorte analisado, L1 constrói o seu dizer evocando os pontos de vista das 

autoridades, ou seja, vai apresentando o posicionamento de uma autoridade e identificando as 

vozes referenciadas, registrando entre parênteses a identificação bibliográfica através do nome 

do autor e da data da obra. Assim, L1 elabora seu discurso fazendo uso dos pontos de vista dos 

demais locutores, unindo uma voz à outra e indicando os créditos de cada discurso através da 

indicação bibliográfica ao final de cada voz apresentada. Esse fenômeno do relato em estilo 

indireto encoberto, sob a forma de arrazoado por autoridade, gera efeito de sentido de 

engajamento e comprometimento de L1 com as vozes dos demais locutores. 

O trecho seguinte nos mostra mais uma evidência desse fenômeno. 

 

CSNA2T2 

 
Dados publicados em 2002 já revelavam que as DCNT eram responsáveis por 58,5% de todas as 
mortes e por 45,9% do total de doenças ocorridas no mundo, constituindo um sério problema de 
saúde pública, tanto nos países desenvolvidos quanto em desenvolvimento [𝟑]∗. Em 2005, cerca de 

35 milhões de pessoas morreram, no mundo, de doenças crônicas [𝟒]∗∗. Dados de 2007 revelaram 

que 72,0% de todas as mortes ocorridas no Brasil, foram causados pelas DCNT [𝟓]∗∗∗. (SILVA et. 

al., 2013) 
 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Brasil. Ministério da Saúde (MS). Vigilância de Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Brasília: 
MS; 2011. [Internet]. [acessado 2014 mar 28]. Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=31877&janela=1. 

∗∗ Organização Mundial da Saúde. Prevenção de doenças crônicas um investimento vital. Brasília: 
OMS; 2005. [Internet]. [acessado 2014 mar 28]. Disponível em: 
http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/part1_port.pdf. 

∗∗∗ Schmidt MI, Duncan BB, Silva GA, Menezes AM, Monteiro CA, Barreto SM, Chor D, Menezes 
PR. Chronic non-communicable diseases in Brazil: burden and current challenges. Lancet 2011; 
377(9781)1949-1961. 

 

No recorte CSNA2T2, de um artigo da área de nutrição acerca de doenças crônicas não 

transmissíveis, temos o desdobramento de locutores, constituído pelas vozes de quatro locutores 

distintos. O locutor1 (L1) é constituído por Silva, Silva, Alves, Araújo e Pereira, responsável 

pelo artigo e, consequentemente, por todo o recorte analisado. O segundo locutor (L2) é 

Ministério da Saúde , responsável pelo trecho: Dados publicados em 2002 já revelavam que as 

DCNT eram responsáveis por 58,5% de todas as mortes e por 45,9% do total de doenças ocorridas no 

mundo, constituindo um sério problema de saúde pública, tanto nos países desenvolvidos quanto em 

desenvolvimento. O terceiro locutor (L3) é Organização Mundial da Saúde, responsável pelo 

trecho: Em 2005, cerca de 35 milhões de pessoas morreram, no mundo, de doenças crônicas. O 
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quarto locutor (L4) é responsável pelo trecho: Dados de 2007 revelaram que 72,0% de todas as 

mortes ocorridas no Brasil, foram causados pelas DCNT. 

Notamos que L1 introduz os enunciados dos demais locutores (L2, L3, e L4) sob a forma 

de arrazoados por autoridade, através do estilo indireto encoberto. L1 apresenta as vozes dos 

demais locutores como autoridades constituídas no assunto. Isso ocorre em razão de L1 querer 

dar mais valor ao seu discurso em termos científicos. Ao fazer uso desse fenômeno 

argumentativo, L1 mantém um engajamento com os enunciados dos demais locutores por ele 

evocados para apresentar o seu ponto de vista: Dados publicados em 2002 já revelavam que as 

DCNT eram responsáveis por 58,5% de todas as mortes e por 45,9% do total de doenças ocorridas no 

mundo, constituindo um sério problema de saúde pública, tanto nos países desenvolvidos quanto em 

desenvolvimento [3]. Em 2005, cerca de 35 milhões de pessoas morreram, no mundo, de doenças 

crônicas [4]. Dados de 2007 revelaram que 72,0% de todas as mortes ocorridas no Brasil, foram 

causados pelas DCNT [5]. 

Observemos que o ponto de vista apresentado por L1 constitui dados acerca de doenças 

crônicas não transmissíveis. Para apresentar esses dados com precisão, L1 recorre às 

autoridades instituídas no assunto, as quais já tiveram esses dados comprovados em ocasiões 

anteriores. Para tanto, L1 funda seu enunciado através das vozes alheias, ou seja, L1 vai unindo 

a voz de uma autoridade a outras e indicando os créditos de cada dizer. 

As vozes das autoridades são demarcadas no discurso de L1 através da indicação 

bibliográfica em formato de notas de rodapé: referência bibliográfica exposta indicando o autor, 

a obra, o local e o ano da publicação. L1 constrói o seu discurso apresentando o dizer de uma 

autoridade e identificando esse dizer (registrando em notas de rodapé a identificação 

bibliográfica através do nome do autor e da data da obra).  

Com isso, L1 imprime no enunciado um caráter de credibilidade por parte dos 

interlocutores, no sentido de deixar claro que o seu discurso é fundamentado em outros já 

publicados e validados. Assim, a presença do relato em estilo indireto encoberto na construção 

do enunciado do locutor responsável pelo artigo é reveladora de uma atitude de assimilação das 

vozes das autoridades por parte de L1. 

Nos trechos que seguem, são apresentados mais casos de polifonia de locutores em 

relatos em estilo indireto encoberto. 

 

CEEA2T13 
 
O gráfico de controle equivale a um teste de hipótese em que pontos amostrais (ou funções destes) 
entre os limites de controle equivalem a não rejeitar a hipótese de que o processo está sob controle 
estatístico enquanto que pontos fora desses limites equivalem a rejeitar esta hipótese (Montgomery, 

2004). (MINGOTI;  YASSUKAWA, 2008) 



107 
 

 

CHEA1T20 

 
Vamos identificar a lição como um ritual desde a educação antiga (CARVALHO, 2012). 

(CARVALHO et. al., 2014) 

 

5.2.3 Aspas de diferenciação 

 

As aspas de diferenciação indicam que as palavras aspeadas pertencem a outro 

enunciado e foram proferidas por um locutor diferente e em outra situação, mas que L1 traz 

para o seu discurso para organizar o seu ponto de vista. 

A seguir, temos ocorrências em que a polifonia de locutores acontece com o uso das 

aspas de diferenciação. 

 

CEEA2T32 
 
Com o objetivo de avaliar o desempenho das cartas de controle apresentadas nas seções 2 e 3, com 
respeito ao ARL em controle e fora de controle, foram geradas várias séries de observações 
autocorrelacionadas provenientes dos modelos ARMA estacionários e invertíveis (Morettin e Toloi, 
2004). [...] Os valores da constante δ do modelo foram escolhidos de modo que a média da série 

fosse zero para o caso de processos "sob controle” e igual a 𝟎, 𝟓; 𝟏; 𝟐; 𝟑 e 𝟒 para os casos de 

processos  “fora de controle”.  (MINGOTI;  ASSUKAWA, 2008) 

 

 

Nesse recorte, retirado de um artigo da área de estatística sobre gráficos de controle, 

existe a presença de dois locutores: o L1, Mingoti e Yassukawa, locutor responsável pelo artigo, 

e, consequentemente, pelo recorte analisado (Os valores da constante δ do modelo foram 

escolhidos de modo que a média da série fosse zero para o caso de processos "sob controle” e igual a 

0,5; 1; 2; 3 e 4 para os casos de processos  “fora de controle”); e o segundo locutor (L2), Morettin 

e Toloi, responsável pelos trechos entre aspas. 

O relato de L1 aparece em estilo indireto, e a voz de L2 é introduzida no discurso através 

das aspas de diferenciação, as quais demarcam as palavras da autoridade. As palavras aspeadas, 

embora façam parte do discurso de L1 nesse enunciado, em um momento anterior pertenceram 

a outro enunciado e por essa razão são trazidas como palavras de autoridade, uma vez que já 

passaram por crivos de juízos de valor. 

Nesse caso, o ponto de vista alheio passa a ser admitido por L1, porque o responsável 

por todo o enunciado, para falar sobre processos de controle, precisou considerar o que estava 

“sob controle” e o que estava “fora de controle”. Esses termos entre aspas são específicos de 
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convenções anteriormente estabelecidas por Morettin e Toloi, ou seja, são termos técnicos 

estabelecidos pelos estudiosos. 

Nesse extrato analisado, L1 faz uso desse fenômeno da polifonia de locutores através 

do uso de aspas, assumindo como seu posicionamento o dizer de L2. Isso acontece em razão de 

L1 trazer a voz alheia, da autoridade, para querer validar o seu discurso cientificamente. 

Convém ressaltar que as aspas de diferenciação, em outros gêneros textuais, pode gerar efeitos 

de sentido diferentes das implicações aqui estabelecidas. Um exemplo está na investigação 

realizada por Nascimento (2012) sobre o gênero ata, no qual o autor constatou que as aspas de 

diferenciação assinalam um distanciamento de L1 com o dito de L2. 

O extrato seguinte nos apresenta mais uma evidência do emprego das aspas de 

diferenciação. 

 

EEQA2T2 

 
Parte do crescimento no consumo do etanol ocorre devido ao mesmo ser um combustível mais limpo 
quando comparado ao diesel e a gasolina. A comparação mostra que o etanol apresenta baixa 
toxidade; não possui enxofre; tem menor reatividade fotoquímica que os hidrocarbonetos presentes 
no diesel e na gasolina, o que reduz as emissões de precursores de “smog” fotoquímico. 

(MIRANDA; CAMELO; LUCENA, 2013) 

 

Em EEQA2T2, trecho retirado de artigo da área de Engenharia Química sobre a 

integração de unidades produtoras de etanol, podemos observar que o locutor responsável pelo 

enunciado faz uso das aspas de diferenciação para apresentar o  termo “smog”.  

A palavra “smog”, destacada no enunciado pelo locutor articulista, refere-se a um termo 

técnico, específico da área de Engenharia Química. Convém mencionar que, além de ser um 

termo técnico, a palavra aspeada pertence ao léxico de outra língua (inglesa). Assim, o locutor 

usa as aspas de diferenciação tanto para indicar o emprego de um termo técnico quanto para 

demarcar um estrangeirismo. 

Nesse recorte, o locutor articulista faz uso das aspas de diferenciação como forma de se 

mostrar conhecedor do léxico da sua área de estudo, deixando claro para o interlocutor que o 

seu enunciado é digno de credibilidade no âmbito científico. Com o uso desse fenômeno, o 

locutor articulista imprime mais argumentatividade ao seu enunciado, uma vez que emprega as 

aspas de diferenciação não para se distanciar de um termo alheio, que pertence a uma 

coletividade (engenharia química), mas como forma de garantir que faz parte de uma 

comunidade científica e é conhecedor de suas especificidades. Logo, a postura do locutor 
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responsável pelo enunciado é de assimilação do termo técnico utilizado no discurso através das 

aspas de diferenciação. 

No trecho que segue, verificam-se mais ocorrências das aspas de diferenciação. 

 

CSCA4T23 

 
Lipovetsky (2007: 37) pondera que “se é verdade que as modificações da cultura e do espírito do 
tempo estão na base das variações de moda, não podem jamais por si só explicar o Novo de moda, 
seu aleatório irredutível, suas inúmeras metamorfoses sem razão nem necessidade”. Assim, o 
conceito de “espírito do tempo” é insuficiente para explicar a motivação pelo “novo”, que é marcante 
no sistema da moda. Pois, a moda não se sustenta sem a teatralidade ou a pura fantasia dos jogos 

de aparência e da promoção do individualismo mundano. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

  

Em CSCA4T23, recorte retirado de um artigo da área de Comunicação sobre o sistema 

cultural da moda, notamos a existência de dois locutores distintos: o locutor responsável pelo 

artigo (L1), constituído por Souza, Gomes e Campos; e um segundo locutor (L2), Lipovetsky, 

responsável pelo discurso relatado. 

L1 apresenta L2 sob a forma de arrazoado por autoridade e apresenta algumas 

expressões demarcadas pelas aspas de diferenciação: “espírito do tempo” e “novo”. O locutor 

responsável pelo enunciado usa as aspas para deixar claro que se trata de palavras de uma 

autoridade constituída no assunto. As aspas sinalizam que a palavra alheia faz parte do discurso 

da ciência, uma vez que se trata de termos técnicos acerca do assunto abordado no artigo.  

Convém assinalar que L1 traz a voz alheia, da autoridade, para fundamentar o seu dizer, como 

forma de confirmar o ponto de vista de que o conceito de “espírito do tempo” é insuficiente para 

explicar a motivação pelo “novo”, que é marcante no sistema da moda. 

Dessa forma, L1 faz um acordo com a voz de L2, demarcando um posicionamento que 

lhe compete neste enunciado, mas que também já pertenceu e ainda concerne a outro, a 

autoridade trazida para compor o discurso. 

Nos recortes a seguir, incidem eventos de aspas de diferenciação, os quais apresentam 

efeitos de sentidos que se assemelham a esses casos analisados. 

 

CEEA3T26 

 
Ora, em geral, com 𝒉𝟏, 𝒎𝟏 e 𝒎𝟐 limitados a um pequeno conjunto de valores práticos, não seria 
possível atender às restrições sem folgas, uma vez que os parâmetros de projeto restantes (limites 
de controle e de advertência) não se prestam a um “ajuste fino” de h, m e TMAF, devido à natureza 

discreta das estatísticas de contagem. (EPPRECHT; COSTA; MENDES, 2005) 
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CSCA4T24 

 
Tradicionalmente, algo semelhante ao que anteriormente foi indicado como “estado de espírito” é 
reconhecido pelo termo grego ethos. Há autores, entre esses Lipovetsky (2007), que relativizam a 
participação do “espírito do tempo” na determinação da moda, que compreendem que suas 

manifestações são expressões do ethos social. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

5.2.4 Discurso direto ratificando o discurso indireto 

  

Nesse fenômeno, o locutor responsável pelo enunciado (L1) faz uso do relato de um 

segundo locutor (L2) em estilo indireto, sob a forma de arrazoado por autoridade, para expor 

um ponto de vista e, consequentemente, ratificar o que foi relatado, apresentando o discurso 

dessa mesma autoridade em estilo direto. 

A seguir, podemos perceber como esse fenômeno acontece. 

 

CSCA2T20 
 
A respeito de um leitor que não é senão uma função do texto, o teórico literário Michael Riffaterre 
(1973) estabelece, em sua “Estilística Estrutural”, a figura do arquileitor, como um leitor onisciente, 
com o qual, obviamente, um leitor real, comum, não poderia identificar-se, uma vez que não teria a 
plena ciência das possibilidades oferecidas pelo e no texto. “O arquileitor é uma soma de leituras 
(...). Nada mais é que um instrumento para assinalar os estímulos de um texto.” (RIFFATERRE, 

1973: 46). (TRINDADE; SOUZA, 2014) 

 

Em CSCA2T20, recorte de um artigo da área de Comunicação, que trata do ethos 

publicitário, temos a presença de dois locutores distintos: o locutor 1 (L1), Trindade e Souza, 

responsável pelo artigo e, consequentemente, por todo o trecho analisado; e o locutor 2 (L2), 

Riffaterre, responsável pelo trecho relatado em estilo indireto – a figura do arquileitor, como um 

leitor onisciente, com o qual, obviamente, um leitor real, comum, não poderia identificar-se, uma vez 

que não teria a plena ciência das possibilidades oferecidas pelo e no texto –, como também pelo 

trecho entre aspas, relatado em estilo direto: “O arquileitor é uma soma de leituras (...). Nada mais 

é que um instrumento para assinalar os estímulos de um texto.” (RIFFATERRE, 1973: 46). 

No trecho supracitado, o locutor responsável pelo artigo (L1) traz um segundo locutor, 

Rifaterre, para o seu discurso, sob a forma de arrazoado por autoridade, com dois objetivos: o 

primeiro é apresentar o discurso de L2 como argumento por autoridade, pois se trata de uma 

autoridade constituída no assunto e usada por L1 para organizar o seu ponto de vista, ou seja, 

como fundamento para o que ele vai propor no artigo; o segundo é ratificar o discurso relatado 

inicialmente pela autoridade em estilo indireto com as palavras ipsis litteris do próprio L2, em 

estilo direto. 
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L1 introduz a voz do segundo locutor no discurso através do verbo modalizador deôntico 

de obrigatoriedade “estabelecer”, apresentando-a, assim, como uma determinação, uma 

prescrição. Nesse sentido, L1 orienta como o interlocutor deve compreender a informação, a 

voz da autoridade: trata-se de algo que foi estabelecido, por isso é obrigatório que se entenda 

daquela maneira e não de outra. 

Assim, o caráter de acordo e engajamento de L1 com L2 permanece. Isso acontece em 

razão de o discurso relatado ser um arrazoado por autoridade, o que gera um comprometimento 

de L1 com a voz alheia, inicialmente através do relato em estilo indireto. Esse envolvimento de 

L1 com L2 é confirmado, posteriormente, com o relato da autoridade, em estilo direto, 

ratificando o que foi posto em estilo indireto. Nesse caso, a voz do locutor 2, relatada em estilo 

direto, funciona como uma justificativa, ou seja, como uma conclusão do ponto de vista 

apresentado anteriormente no estilo indireto. Assim, L1 faz uso do arrazoado por autoridade, 

em estilo direto, para confirmar e comprovar o que foi dito pela mesma autoridade e apresentado 

em estilo indireto. 

Em investigação sobre gênero notícia realizada por Nascimento (2005), o autor 

constatou que esse fenômeno isenta L1 do dito de L2, assumindo uma postura de 

distanciamento e atribuindo a responsabilidade totalmente a L2. Diferentemente do que 

aconteceu na pesquisa de Nascimento, nesta investigação L1 faz uso desse fenômeno 

assumindo em seu posicionamento o ponto de vista de L2, pelo fato de L2 ser um arrazoado 

por autoridade e L1 querer validar o seu discurso cientificamente. 

No recorte que segue é possível conferir mais ocorrências desse fenômeno 

argumentativo. 

 

CEEA4T10 
 

Assim, a Regressão Logística é uma técnica de análise que relaciona variáveis independentes, 

as quais podem ser métricas ou não métricas, a uma variável dependente 

binária. FÁVERO et al (2009, p. 13) afirmam que a previsão resultante é um valor entre zero e um 

ou, de outra forma, a probabilidade de obtenção do valor um, sendo, portanto, uma técnica “[...] útil 
para aferição da probabilidade de ocorrência de um evento e para identificação das características 
dos elementos pertencentes a cada categoria estabelecida pela dicotomia da variável dependente”. 

(ARTUSO; CHAVES NETO, 2014) 

 

Em CEEA4T10, recorte de um artigo da área de estatística sobre análise discriminante 

e relação logística, há a presença de dois locutores distintos: o locutor 1 (L1), Artuso e Chaves 

Neto, responsável pelo artigo e, consequentemente, pelo recorte analisado – FÁVERO et al (2009, 

p. 13) afirmam que a previsão resultante é um valor entre zero e um ou, de outra forma, a probabilidade 
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de obtenção do valor um, sendo, portanto, uma técnica “[...] útil para aferição da probabilidade de 

ocorrência de um evento e para identificação das características dos elementos pertencentes a cada 

categoria estabelecida pela dicotomia da variável dependente” –; e o locutor 2 (L2), constituído por 

Favero, Belfiore, Silva e Chan, responsável pelos trechos relatados em estilo indireto e direto: 

a previsão resultante é um valor entre zero e um ou, de outra forma, a probabilidade de obtenção do 

valor um, sendo, portanto, uma técnica “[...] útil para aferição da probabilidade de ocorrência de um 

evento e para identificação das características dos elementos pertencentes a cada categoria 

estabelecida pela dicotomia da variável dependente”. 

O locutor responsável por todo o enunciado, L1, introduz a voz do segundo locutor, L2, 

sob a forma de arrazoado por autoridade para justificar o ponto de vista de que “a Regressão 

Logística é uma técnica de análise que relaciona variáveis independentes, as quais podem ser 

métricas ou não métricas, a uma variável dependente binária”. L1 traz a voz da autoridade, 

inicialmente, em forma de estilo indireto para ilustrar uma regressão logística, fazendo uso de 

um exemplo: a previsão resultante é um valor entre zero e um ou, de outra forma, a probabilidade de 

obtenção do valor um. Após a ilustração com as palavras da autoridade, L1 se utiliza do relato 

em estilo direto para explicar a importância da técnica de regressão logística: “[...] útil para 

aferição da probabilidade de ocorrência de um evento e para identificação das características dos 

elementos pertencentes a cada categoria estabelecida pela dicotomia da variável dependente”. 

O L1 apresenta a voz da autoridade por meio do verbo dicendi “afirmam”, indicando 

que esse enunciado deve ser entendido pelo interlocutor de um modo asseverativo (dizer + 

certeza), como uma afirmação, uma asserção. Logo, é possível perceber que o engajamento de 

L1 com a voz da autoridade se dá em razão do arrazoado por autoridade, por meio do fenômeno 

do estilo direto ratificando que está em estilo indireto e do uso do verbo dicendi modalizador 

asseverativo “afirmam”.  

No fragmento que segue, verificam-se mais ocorrências desse fenômeno. 

 

CSCA2T29 

 
Segundo Fausto Neto, este novo cenário proporciona novas formas de interação entre as instâncias 
de produção e recepção, diferentes da ideia unidirecional que se atribuía à comunicação na 
“sociedade dos meios”. Esta ideia de circulação midiática identifica-se com a mensagem enquanto 
enunciação, que se realiza dentro de um contexto discursivo, em que a ideia de um “emissor” ou 
“produtor” que direciona sua mensagem ao “receptor” não deve ser trabalhada tal qual naquele 
esquema clássico. 

Trata-se da complexificação do processo da comunicação e não de sua 
desobjetivação: não se trata da supressão dos lugares de produção e da 
recepção de discursos, mas de sua subordinação à configuração de novos 
regimes de discursividades nos quais o discurso está preso. Trata-se da 
ordem interdiscursiva onde a circulação – como terceiro – se oferece como 
um novo lugar de produção, funcionamento e regulação de sentidos. 

(FAUSTO NETO, 2010: 60) (TRINDADE; SOUZA, 2014) 
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Em CSCA2T29, recorte de um artigo da área de Comunicação, que trata do ethos 

publicitário, temos a presença do locutor 1 (L1), Trindade e Souza, responsável pelo artigo e 

por todo o trecho analisado; e do locutor 2 (L2), instituído por Fausto Neto, responsável pelo 

trecho relatado em estilo indireto – este novo cenário proporciona novas formas de interação entre 

as instâncias de produção e recepção, diferentes da ideia unidirecional que se atribuía à comunicação 

na “sociedade dos meios”. Esta ideia de circulação midiática identifica-se com a mensagem enquanto 

enunciação, que se realiza dentro de um contexto discursivo, em que a ideia de um “emissor” ou 

“produtor” que direciona sua mensagem ao “receptor” não deve ser trabalhada tal qual naquele 

esquema clássico –, bem como pelo trecho relatado em estilo direto: Trata-se da complexificação 

do processo da comunicação e não de sua desobjetivação: não se trata da supressão dos lugares de 

produção e da recepção de discursos, mas de sua subordinação à configuração de novos regimes de 

discursividades nos quais o discurso está preso. Trata-se da ordem interdiscursiva onde a circulação – 

como terceiro – se oferece como um novo lugar de produção, funcionamento e regulação de sentidos. 

Nesse recorte, o locutor articulista (L1) primeiramente introduz a voz do L2, Fausto 

Neto, sob a forma de arrazoado por autoridade, em estilo indireto com o objetivo de apresentar 

a voz de L2 como argumento por autoridade para organizar o seu ponto de vista. Em seguida, 

L1 faz uso do dizer da autoridade, L2, por meio da configuração de relato em estilo direto para 

comprovar o discurso que foi apresentado em estilo indireto.  

Nota-se, nesse caso, que o estilo direto foi usado por L1 como forma de ratificar o que 

foi apresentado em estilo indireto. Com o uso desse fenômeno, L1 mostra que o que está sendo 

dito em estilo direto ratifica o que foi dito inicialmente, ou seja, que L1 faz questão de fazer 

uso de uma asserção com a finalidade de comprovar outra asserção do mesmo locutor. Isso tem 

uma intenção maior que é usar o relato ipsis litteris com fins de prova do que foi afirmado 

indiretamente, gerando mais força argumentativa para o enunciado. 

No excerto seguinte, aparecem ocorrência desses fenômenos com efeitos de sentidos 

semelhantes ao do trecho analisados anteriormente. 

 

CHEA1T13 
 
Para Deleuze (2005, p. 107), há uma novidade nos gregos que foi identificada por Foucault: um 
deslocamento duplo do poder, como relação de forças, e do saber, como forma estratificada, como 
código de virtude, sendo que, ao mesmo tempo, emerge uma constituição de si derivada de um 
código moral como regra de saber. No dizer de Deleuze, os gregos assim “[...] inventaram o sujeito, 
mas como uma derivada, como o produto de uma ‘subjetitvação’. Descobriram a ‘existência estética’, 
isto é, o forro, a relação consigo, a regra facultativa do homem livre [...]” (DELEUZE, 2005, p. 108). 

(CARVALHO et. al., 2014) 
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5.2.5 Evocação 

 

Esse tipo de fenômeno é mais um tipo de polifonia de locutores, na qual o locutor 

responsável pelo artigo (L1) faz alusão a outros locutores, autoridades constituídas no assunto, 

para validar seu dizer. Nas análises desse fenômeno, verificamos que L1 se engajou com os 

demais locutores por ele evocados. 

Vejamos o recorte a seguir: 

 

CSCA2T9 
 

Sabe-se que a persuasão e a sedução na publicidade acontecem a partir da criação da realidade 

em uma atmosfera perfeita da identificação da marca com o mundo do consumidor. Nesse 

sentido é que retomamos os estudos de Casaqui (2004) sobre o ethos publicitário, em sua tese 

intitulada “Ethos publicitário: as estratégias comunicacionais do capital financeiro na 

negociação simbólica com seu público-alvo”(2004, Universidade de São Paulo). 
Casaqui inaugura um estudo do ethos publicitário trazendo a noção do ethos trabalhada inicialmente 
por Aristóteles em seus estudos sobre a retórica, passando por sua acepção no campo da análise 
do discurso, para chegar ao seu entendimento como um elemento central na constituição do discurso 

da publicidade. (TRINDADE; SOUZA, 2014) 

 

O recorte CSCA2T9 faz parte de um artigo da área de Comunicação, que trata do ethos 

publicitário. Temos a presença do locutor 1 (L1), Trindade e Souza, responsável pelo artigo e 

por todo o trecho analisado; e a alusão a dois locutores, Casaqui (L2) e Aristóteles (L3). L1, 

para organizar o seu ponto de vista sobre ethos e validar o seu dizer cientificamente, faz alusão 

a duas autoridades constituídas no assunto: Casaqui, que é um precursor dos estudos sobre ethos 

publicitário, e Aristóteles, que foi o pioneiro a dar contribuições sobre a noção de ethos. 

Assim, com a evocação às autoridades constituídas no assunto, o responsável pelo 

enunciado indica que o interlocutor deve compreender que a menção a uma autoridade faz 

referência a um discurso alheio, válido, que já foi estudado anteriormente e por essa razão tem 

credibilidade. Nesse caso, para falar de ethos, o autor mencionou dois grandes precursores, que 

são autoridades e têm seus conhecimentos validados no universo acadêmico. Além disso, L1, 

ao fazer alusão ao discurso dessas autoridades, faz uma demarcação teórica dos seus estudos, 

ou seja, marca um pertencimento a uma corrente teórica, delimitando que seu ponto de vista 

toma por base as autoridades que foram evocadas. 

O exemplo seguinte esboça mais uma evidência de como esse fenômeno ocorre. 

 

 



115 
 

CEEA3T11 

 
Este artigo apresenta o modelo de Epprecht et al. (2003) para gráficos de Shewhart adaptativos para 
atributos (gráficos de c, np, p e u) em que um, dois ou todos os parâmetros do gráfico variam entre 

dois valores. (EPPRECHT; COSTA; MENDES, 2005) 

 

O recorte CEEA3T11 pertence a um artigo da área de estatística, acerca de gráficos 

adaptativos de controle por atributos. Neste extrato, temos a presença de dois locutores: o 

locutor 1, constituído por Epprecht, Costa e Mendes, responsável pelo artigo e, 

consequentemente, por todo o trecho analisado – Este artigo apresenta o modelo de Epprecht et al. 

(2003) para gráficos de Shewhart adaptativos para atributos (gráficos de c, np, p e u) em que um, dois 

ou todos os parâmetros do gráfico variam entre dois valores – ; e o segundo locutor, constituído por 

Epprecht, Costa e Mendes, a voz autoridade evocada por L1. 

No extrato analisado, o locutor responsável pelo enunciado (L1)  faz alusão a uma 

autoridade já constituída na área, Epprecht, Costa e Mendes (L2), idealizadores de um método 

de destaque, reconhecido pelos pesquisadores desse campo de estudo. Assim, L1, para 

organizar o seu ponto de vista, menciona uma voz de prestígio instituída no assunto, para validar 

o seu dizer. 

Convém ressaltar que a autoridade evocada é constituída pelo próprio L1 em outro 

instante de enunciação. Essa menção da autoridade é usada por L1 para  confirmar a 

importância da criação de um novo método relevante, que só é possível ser comprovado  se 

comparado a um modelo pré-estabelecido por uma autoridade já reconhecida no âmbito 

acadêmico.  

Nesse caso, para falar de “gráficos adaptativos para atributos”, L1 faz alusão ao discurso 

da autoridade para dar suporte teórico a sua investigação, ou seja, marcar um pertencimento a 

uma corrente teórica, delimitando que seu ponto de vista toma por base as autoridades que 

foram evocadas. Além dessa demarcação teórica, L1 assume posicionamentos semelhantes às 

ideias das autoridades evocadas em seu dizer. Esses posicionamentos são atitudes do acordo de 

L1 com a voz evocada, ou seja, L1 evoca uma autoridade para dar sustentabilidade ao seu dizer, 

validando-o cientificamente. 

O recorte seguinte ilustra mais um destaque de como esse fenômeno acontece. 

 

CSNA1T23 

 
Pesquisas indicam que a melhora do perfil metabólico de pacientes obesos causa diminuição da 
resistência insulínica e do risco de eventos coronarianos ateroscleróticos e de doenças 
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cardiovasculares em geral, que podem influenciar negativamente o resultado perioperatório 

[𝟑𝟓 − 𝟑𝟕]∗. (SANTOS et al., 2014) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ 35 (Pereira JS. Perfil glicêmico e lipídico pré e pós-cirurgia bariátrica [monografia]. Salvador: 
Faculdade de Medicina da Bahia; 2012), 36 (Monteiro Júnior FC, Silva Júnior WS, Salgado Filho N, 
Ferreira PAM, Araújo GF, Mandarino NR, Barbosa JB, Lages JS, Lima JRO, Monteiro CC. Efeito da 
perda ponderal induzida pela cirurgia bariá- trica sobre a prevalência de síndrome metabólica. Arq 
Bras Cardiol 2009; 92(6):452-456) e 37 (Auler Júnior JOC, Giannini CG, Saragiotto DF. Desafios no 
manuseio perioperatório de pacientes obesos mórbidos: como prevenir complicações. Rev Bras 
Anestesiol 2003; 53(2):227-236). 

 

O extrato CSNA1T23 é parte de um artigo da área de nutrição sobre a evolução de 

pacientes candidatos à cirurgia bariátrica pelo Sistema Único de Saúde e pela Rede Suplementar 

de Saúde. Nele ocorre a presença de 4 locutores distintos. O primeiro locutor (L1) é instituído 

por Santos, Lima e Souza, responsável pelo artigo e, consequentemente, por todo o trecho 

analisado: Pesquisas indicam que a melhora do perfil metabólico de pacientes obesos causa 

diminuição da resistência insulínica e do risco de eventos coronarianos ateroscleróticos e de doenças 

cardiovasculares em geral, que podem influenciar negativamente o resultado perioperatório [35-37]26. 

segundo locutor (L2) é Pereira. O locutor 3 (L3) é Monteiro Jr, Silva Júnior, Salgado Filho, 

Ferreira, Araújo e Mandarino. O locutor 4 (L4) é Auler Júnior, Giannini e Saragiotto.  Convém 

mencionar que o L1 identifica as autoridades evocadas através do sistema de numeração e 

indicação de notas ao final do artigo. 

Neste caso, para argumentar que a melhora do perfil metabólico de pacientes obesos causa 

diminuição da resistência insulínica e do risco de eventos coronarianos ateroscleróticos e de doenças 

cardiovasculares em geral, que podem influenciar negativamente o resultado perioperatório, L1 evoca 

autoridades constituídas socialmente no assunto, como forma de validar o seu dizer e garantir 

um sustentáculo teórico para a sua investigação. Isso ocorre porque L1 se coloca como 

responsável pela informação, ao passo que mostra outros responsáveis, ou seja, L1 demarca seu 

ponto de vista adotando o mesmo ponto de vista que já foi assumido por outras autoridades, em 

pesquisas anteriores. Logo, a postura de L1 com relação às vozes evocadas é de 

responsabilidade pelos dizeres das autoridades.  

Uma evidência de que L1 faz uso da evocação para não se responsabilizar sozinho pela 

informação encontra-se na forma como L1 introduz as vozes alheias. Os locutores 2, 3 e 4 são 

colocados em cena por L1 através do verbo dicendi modalizador quase-asseverativo “indicam”, 

como uma indicação, algo que pode ser sugerido porque já foi pesquisado.  

                                                           
26 Correspondente às referências 35 (PEREIRA, 2012), 36 (MONTEIRO JR. et. al., 2009) e 37 (AULER 

JÚNIOR; GIANNINI; SARAGIOTTO, 2003) do artigo em análise. 
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O fenômeno da evocação às pesquisas anteriores assinaladas garante que o enunciado 

de L1 é passível de validade no meio científico, uma vez que já existem outros trabalhos que 

garantem asserções semelhantes e mostram para o interlocutor que o responsável pelo artigo 

não está pesquisando e asseverando sozinho.  

O locutor responsável pelo enunciado faz questão de evocar outras vozes, para dar força 

ao seu enunciado, isto é, L1 faz uso da asserção dos locutores 2, 3 e 4 e serve-se dela para gerar 

mais força argumentativa ao seu enunciado. Se L1 apenas apresentasse a informação sem 

recorrer à estratégia de evocação das vozes das autoridades poderia enunciar o mesmo dizer, 

mas esse dizer não teria a mesma força argumentativa. Assim, L1 faz um acordo com as vozes 

evocadas tanto para fundamentar melhor os seus argumentos sob a forma de arrazoado por 

autoridade quanto para se mostrar atento às pesquisas acerca da temática que estuda, além de 

deixar evidente que suas asserções são dignas de crédito. 

A seguir, temos fragmentos deste fenômeno que apresentam implicações de sentidos 

semelhantes a essas passagens acima descritas. 

 

CHEA1T8 
 
O mapa teórico e metodológico que construímos considerou uma conceitualização que emerge da 
perspectiva analítica arqueogenealógica de Foucault. (CARVALHO; BELARMINO; OLIVEIRA, 2014) 

(CARVALHO et. al., 2014) 

 

CSNA1T16 

 
Estudos realizados por Germano et al. [𝟐𝟕]∗ e por Santos et al. [𝟐𝟖]∗∗ com pacientes dos 
ambulatórios de dois hospitais universitários do nordeste encontraram resultados parecidos ao do 

presente estudo. (SANTOS et al., 2014) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ Germano ACPL, Camelo CMBM, Batista FM, Carvalho NMA, Liberali R, Coutinho VF. Perfil 
nutricional dos pacientes submetidos à cirurgia bariá- trica e dos critérios adotados para 
encaminhamento em um hospital de João Pessoa, PB. Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, 
Agrárias e da Saúde 2011; 14(2):43-59. 

∗∗ Santos EMC, Burgos MGPA, Silva SA. Perda ponderal após cirurgia bariátrica de Fobi-Capella: 
realidade de um hospital universitário do nordeste brasileiro. Rev Bras Nutr Clin 2006; 21(3):188-
192. 

 

5.3 Discutindo os efeitos de sentido presentes nos artigos científicos 

 

As descrições dos fenômenos semântico-argumentativos investigados, nos artigos 

científicos que compõem nosso corpus, possibilitaram-nos observar um entrelaçamento de 
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vozes, constituídas pelo fenômeno da polifonia de locutores, especificamente sob a forma de 

arrazoado por autoridade. 

As análises empreendidas, acerca do gênero artigo científico, revelam que L1 traz as 

vozes de outros locutores (L2, L3, L4...) para o seu enunciado, sob a forma de arrazoado por 

autoridade, para garantir acordos e engajamentos com o dito das autoridades. Isso ocorre, tendo 

em vista a polifonia de locutores, por meio dos seguintes fenômenos: relatos em estilo direto, 

relatos em estilo indireto, evocação, aspas de diferenciação e arrazoado por autoridade. Todos 

esses fenômenos atuam em conjunto com a modalização. 

O locutor articulista, para tanto, torna-se um porta-voz dos dizeres já validados de 

autoridades, uma vez que evoca a voz alheia (de uma autoridade constituída no meio científico) 

ao mesmo tempo que orienta como essa voz deve ser lida/compreendida pelo interlocutor. 

Trata-se de vozes que L1 apresenta sem isentar seus respectivos locutores da responsabilidade 

dos seus próprios enunciados. Nesse contexto, L1 responsabiliza-se pelas vozes que evoca ou 

materializa em seu discurso com a intenção de garantir engajamento. Dito de outro modo, L1 

é, pois, detentor de um poder de linguagem, capaz de trazer vozes para o interior do próprio 

enunciado e construir o efeito de sentido que deseja, como, por exemplo, valer-se do discurso 

de uma autoridade constituída no assunto e assimilá-lo, com o intuito de provar o seu dizer. 

No gênero analisado, L1 está a todo instante propondo acordos do seu dizer com os 

dizeres das autoridades. Em algumas ocasiões, o acordo com a voz alheia aparece de forma 

mais sutil, como, por exemplo, através da evocação. Em outros momentos, porém, acontece de 

maneira mais explícita, como é o caso do relato em estilo direto corroborando o relato em estilo 

indireto. 

Ainda que não tenhamos quantificado os fenômenos analisados, foi possível verificar 

que esses fenômenos são bastante frequentes no corpus, dada a sua recorrência em todos os 

textos estudados. 

Convém ressaltar que, através dos fenômenos discursivos analisados, foi possível 

identificar que L1 faz uso de vários recursos argumentativos para orientar o sentido do seu 

dizer, ou seja, para deixar demarcado no enunciado, e consequentemente no discurso, como 

deseja que o interlocutor leia/entenda as vozes apresentadas. 

A descrição dos fenômenos presentes no corpus comprova que L1 utiliza os verbos 

dicendi para introduzir a voz alheia no enunciado, a fim de sugerir determinados efeitos de 

sentido em relação à articulação das vozes dos outros membros da comunidade científica no 

cerne do seu próprio discurso. Em outras palavras, os dados evidenciam que os arrazoados por 

autoridade tanto em forma de relato em estilo direto quanto em relato em estilo indireto, 
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introduzidos por L1 através dos verbos dicendi modalizadores, geraram vários efeitos de 

sentido, conforme é mostrado a seguir. 

Nos trechos com os verbos dicendi epistêmicos asseverativos, L1 apresentou a voz de 

L2, através do verbo dicendi, como forma de confirmação do engajamento e comprometimento 

de L1 com o relato de L2, já gerado pelo arrazoado por autoridade. Por sua vez, nos recortes 

em que o arrazoado por autoridade foi introduzido pelo modalizador epistêmico quase 

asseverativo, L1 apresentou a voz de L2, através das expressões modalizadoras, como uma 

possibilidade, algo quase certo. Mesmo com o uso dessas expressões linguísticas, L1 se 

comprometeu e assimilou o discurso de L2, uma autoridade. Esse caráter de comprometimento 

e assimilação decorre da presença do arrazoado por autoridade, que se sobrepõe, 

discursivamente, ao modalizador epistêmico quase-asseverativo.  

Nos trechos em que o arrazoado por autoridade foi introduzido pelos modalizadores 

avaliativos, L1 apresenta juízo de valor acerca do arrazoado por autoridade, atuando 

favoravelmente ao discurso apresentado por L2.  

A partir dos recortes analisados, constatamos a presença dos seguintes verbos dicendi 

modalizadores: propor, mostrar, recomendar, asseverar, ponderar, afirmar, demonstrar, 

advertir, confirmar e apresentar. 

Nas ocorrências de arrazoados por autoridade, introduzidos através de elementos não 

modalizadores, averiguamos que L1 apresenta os discursos das autoridades através do 

arrazoado, reconhecendo, portanto, a importância da voz alheia para a constituição do seu dizer. 

L1, nesse sentido, não se posiciona nem julga o discurso da autoridade, mas gera acordos com 

a voz apresentada, posto que essa voz é um arrazoado por autoridade. Nos excertos 

investigados, constatamos a presença dos seguintes elementos não-modalizadores introdutores 

de relato: para, segundo, de acordo, conforme, caracterizar, concluir, identificar e dizer. 

Com relação à polifonia de locutores gerada pelo uso das aspas de diferenciação, o 

corpus demonstrou que o locutor responsável pelo enunciado (L1) introduz a voz de L2 através 

das aspas de diferenciação. O uso desse fenômeno, nos recortes analisados, evidenciou que, 

sempre que o locutor articulista usa as aspas, gera acordos com a voz proferida pela autoridade. 

A descrição dos trechos que mostraram o fenômeno do discurso indireto encoberto 

revelou que, geralmente, a voz de L1 se funde com a voz da autoridade introduzida. Assim, ao 

passo que L1 fixa a organização do seu discurso fundindo-o com a voz da autoridade, fixa, 

também, uma total assimilação do dizer alheio.  
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Nos trechos em que ocorre a evocação, uma das formas de polifonia de locutores, 

verificou-se que a voz da autoridade foi evocada como forma de legitimar o discurso de L1. 

Esse fenômeno deixa entrever, portanto, que L1 mantém um acordo com a voz da autoridade. 

É possível afirmar, pois, que nenhuma citação se faz presente em um enunciado sem 

orientações conclusivas, ou seja, as citações não são apresentadas para, simplesmente, seguir 

as normas propostas pelo âmbito acadêmico. Muito pelo contrário, cada palavra alheia 

introduzida no interior do enunciado tem uma razão de existir, visto estar repleta de efeitos de 

sentido que o locutor responsável pelo artigo deseja orientar para o seu interlocutor. 

Conforme verificamos a partir das análises empreendidas, a utilização da voz alheia, no 

gênero pesquisado, tem o intuito de gerar o efeito de credibilidade ao discurso, evidenciar a 

origem do discurso relatado, evocar pontos de vista semelhantes ao posicionamento do locutor 

responsável pelo artigo, oferecer embasamento teórico e metodológico para a escrita, dentre 

outras funções. 

Em síntese, constatamos que o gênero artigo científico está repleto de diferentes 

fenômenos de polifonia de locutores. Tais fenômenos possibilitam efeitos de sentidos que 

apontam para o comprometimento de L1 com as demais vozes que ele mesmo articula em seu 

discurso. Logo, as diversas formas através das quais a voz da autoridade é introduzida no 

discurso do locutor responsável pelo artigo conduzem a orientações diversas, tais como 

assimilação, engajamento e avaliação. Essas orientações estão sempre sinalizando pontos de 

vista do locutor no interior do seu discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Toda a verdadeira vida é encontro” (BUBER). 

 

Após percorrer todo o itinerário desta pesquisa, é chegado o momento de apresentarmos 

um desfecho sobre essa investigação. Para tanto, tomamos como ponto de partida os exercícios 

analíticos, aqui empreendidos, acerca do arrazoado por autoridade e da modalização no gênero 

acadêmico artigo científico, bem como as investigações de caráter teórico e metodológico do 

nosso objeto de estudo. 

Assim, à guisa de conclusão, realizamos um exercício de retomada da pesquisa, o qual 

contempla  reflexões que partem das questões da pesquisa para as aplicações teóricas do gênero 

artigo científico, passando pela hipótese, escolha dos objetivos, seleção da metodologia, até as 

possibilidades de aplicações teóricas e metodológicas. 

Comecemos pelas questões que nos inquietaram e, por essa razão, desafiaram-nos a 

realizar essa pesquisa: Como se dá a construção da subjetividade e da intersubjetividade 

(argumentatividade) no gênero discursivo artigo científico? De que maneira os fenômenos 

linguístico-discursivos sinalizam a presença da argumentatividade no gênero discursivo artigo 

científico? De que maneira o locutor responsável pelo artigo científico lida com as diferentes 

vozes, com o discurso da ciência (logo das autoridades) no seu texto, ao construir sua 

subjetividade e orientar o sentido do discurso, argumentativamente? 

A partir dessas questões, foi possível enxergar, no corpus analisado, que o artigo 

científico é um gênero repleto de vozes e que o arrazoado por autoridade e a modalização são 

fenômenos argumentativos muito recorrentes nesse gênero. Isso confirma a hipótese, 

inicialmente delineada, de que a subjetividade (logo, argumentatividade) se materializa no 

gênero através de dois fenômenos linguístico-discursivos: a polifonia de locutores, mais 

especificamente sob a forma de arrazoado por autoridade; e a modalização. Mesmo em se 

tratando de uma hipótese bem ampla, ela ainda nos permitiu observar, nos artigos analisados, 

não somente como os fenômenos polifônicos de arrazoado por autoridade e de modalização se 

manifestam, mas também a maneira como os efeitos de sentido são demarcados nos enunciados 

do gênero em estudo. Logo, a conclusão constatada é a de que o locutor articulista, ao privilegiar 

o arrazoado por autoridade, juntamente com a modalização, como fenômenos argumentativos 

muito frequentes no artigo, deixam registradas, no interior dos enunciados, orientações 

conclusivas, ou seja, L1 deixa registrado no discurso como deseja que o interlocutor 

compreenda o que está dito. 
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Concernente ao rigor da seleção dos artigos e recortes que compõem o corpus, 

realizamos um exercício analítico minucioso. Ressalvamos que todos os eventos de 

aparecimento das vozes alheias foram identificados, o que totalizou 550 ocorrências, todas 

catalogadas em forma de apêndice. Como forma de privilegiar apenas os eventos mais 

representativos e evitar repetições desnecessárias, realizamos, na íntegra, as descrições e 

análises de 24 ocorrências.  

Verificamos, no corpus analisado, que os arrazoados por autoridade e a modalização 

manifestam-se no gênero artigo científico por meio dos diferentes elementos linguístico-

discursivos, os quais organizamos em cinco grandes grupos: estilo direto, introduzido por 

verbo dicendi modalizador ou por termo equivalente, introduzido por verbo dicendi não 

modalizador ou por termo equivalente; estilo indireto, introduzido por verbo dicendi 

modalizador ou por termo equivalente, introduzido por verbo dicendi não modalizador ou por 

termo equivalente, estilo indireto encoberto; aspas de diferenciação; discurso direto 

ratificando o indireto; e evocação. 

Outra constatação acerca do artigo científico diz respeito ao fato de o fenômeno 

semântico-argumentativo do arrazoado por autoridade atuar como elemento de modalização, e 

esse fenômeno constituir uma característica desse gênero. A polifonia de locutores, através do 

arrazoado por autoridade, tem funcionado no artigo como direcionadora de sentidos, indicadora 

de conclusões. Esse fenômeno tem permitido que o locutor articulista assuma posicionamentos 

de assimilação das vozes dos demais locutores por ele trazidos para compor o seu discurso e 

orientar discursivamente como o interlocutor deve entender os enunciados do artigo. 

Ressalvamos que o fenômeno da polifonia, atuando como estratégia modalizadora, já 

foi constatado por Nascimento (2005) em investigação sobre a notícia. Para o autor, a polifonia 

de locutores, funcionando como elemento modalizador, possibilita que o locutor responsável 

pelo discurso assuma diferentes posições em relação ao discurso de outros locutores 

introduzidos em seu texto. 

Acerca do corpus analisado, surpreendemo-nos, em princípio, com a forma como as 

diferentes áreas empregam as formas de usar a palavra da autoridade. Nos recortes analisados, 

na área da saúde, por exemplo, há casos em que o locutor articulista organiza uma seção inteira 

com muita constância da palavra alheia através dos fenômenos polifônicos do relato indireto 

em estilo encoberto e da evocação. Já na área das ciências humanas, notamos que o locutor 

articulista, para organizar seus pontos de vista, traz a voz alheia por meio de uma variedade 

maior de fenômenos de arrazoado por autoridade, por meio do relato em estilo direto, do estilo 

indireto, das aspas e da evocação, sempre com a preocupação de contextualizar a voz alheia 
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com o próprio discurso. No entanto, ressaltamos que não faz parte do nosso objetivo, nesta 

investigação, estabelecer comparações entre as diferentes áreas, mas observar quais fenômenos 

argumentativos de arrazoado por autoridade e modalização são mais frequentes no gênero artigo 

científico. 

O corpus analisado nos permitiu identificar não só o artigo científico como gênero fértil 

e requintado em fenômenos polifônicos de arrazoado por autoridade e de modalização, mas 

também a forma como os arrazoados e a modalização se manifestam no gênero em estudo. Isso 

posto, ainda com relação ao gênero artigo científico, ressaltamos que os fenômenos 

argumentativos descritos se comportam como os mais recorrentes do gênero. Isso não implica 

que em outras investigações não possam aparecer outros fenômenos semântico-argumentativos 

diferentes dos que encontramos nesse corpus. 

O corpus também nos permitiu enxergar que, na grande maioria dos casos de arrazoado 

por autoridade no gênero em estudo, a autoridade não aparece identificada socialmente no corpo 

do artigo. Logo, a marca de indicação da autoridade é a própria citação. 

Acerca da polifonia de locutores, as análises nos mostraram que o locutor articulista faz 

uso de vários fenômenos argumentativos para orientar o seu dizer, deixando definido no 

enunciado como o interlocutor deve ler/entender as vozes das autoridades. Um fato que nos 

surpreendeu, relativo à polifonia de locutores, foi que o posicionamento do locutor articulista, 

em todos os eventos argumentativos analisados, deu-se com de acordo e assimilação da voz da 

autoridade. O corpus analisado não mostrou casos em que o L1 usasse a voz da autoridade para 

se distanciar dela ou rechaçá-la. Logo, a análise nos leva a compreender o gênero artigo 

científico como um recinto de acordos e concordâncias com as vozes das autoridades, os quais 

são gerados pelo arrazoado por autoridade, como forma de imprimir maior força argumentativa 

no discurso. Ressalvamos que os verbos dicendi ou termos com valor equivalente assumem 

força motriz nesse processo, uma vez que podem aguçar ou, até mesmo, suavizar o efeito do 

arrazoado por autoridade. 

Sublinhemos, por fim, que os fenômenos de argumentatividade sofrem as mais diversas 

variações, as quais são determinadas pela singularidade da situação comunicativa do gênero 

discursivo em questão. Arriscamo-nos a realizar tal afirmação tomando por base pesquisas 

anteriores realizadas no Laboratório Semântico-Pragmático de Textos (LASPRAT), ao qual se 

filia esta pesquisa.  

Em investigação realizada sobre a notícia por Nascimento (2005), o autor constatou que 

a polifonia de locutores pode ser usada pelo locutor responsável pelo enunciado com o intuito 

de assimilar ou não a voz da autoridade. Isso acontece porque, no gênero notícia, os casos de 
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arrazoado introduzidos pelo relato em estilo direto geraram um distanciamento de L1 em 

relação aos ditos pelos demais locutores por ele introduzidos no enunciado. Casos de arrazoados 

introduzidos pelo relato em estilo indireto provocaram uma atitude de assimilação de L1 com 

relação aos discursos alheios por ele apresentados. 

Já em pesquisa acerca do gênero projeto de pesquisa, realizada por Carvalho (2014), a 

autora comprovou “que o locutor responsável pelo discurso, L1, apresenta sempre a voz de 

outro locutor e com ele se engaja, com a finalidade de atribuir a seu próprio discurso um caráter 

científico, ou seja, L1 assimila o dito de outro locutor ou indica o modo como o discurso do 

outro deve ser lido” (CARVALHO, 2014, p.89). 

A nossa investigação segue a mesma conclusão da pesquisa de Carvalho, pois, em todos 

os casos em que o locutor articulista usou o arrazoado por autoridade, fê-lo a fim de gerar 

acordos e assimilações das vozes alheias por ele evocadas para constituir o seu discurso. Esses 

acordos e assimilações foram acentuados ou atenuados pelo uso dos verbos dicendi ou termos 

equivalentes, orientando as conclusões que L1 deseja da parte do interlocutor. 

Um ponto que nos inquieta, mas que não pôde ser considerado nesta investigação devido 

à natureza da nossa pesquisa, que é de caráter teórico e descritiva, é como podem ser 

contempladas, no ensino de leitura e produção de artigos, as questões relacionadas à polifonia 

de locutores e à modalização. Convém mencionar que esses conceitos de polifonia de locutores, 

por meio do arrazoado por autoridade e de modalização, podem e devem ser usados, nos cursos 

de graduação e pós-graduação, para que os discentes possam refletir acerca da 

argumentatividade no gênero artigo e produzir enunciados de forma mais eficiente, buscando 

contemplar os direcionamentos discursivos e imprimindo nos enunciados marcas de 

subjetividade. No entanto, somente pesquisas futuras, voltadas para o ensino, poderão deter-se 

sobre questões desta natureza. 

Diante do exposto, reconhecemos a necessidade de investigações voltadas para os 

estudos dos fenômenos argumentativos aqui descritos em outros gêneros discursivos, em 

especial aqueles do universo acadêmico, para que se possam ampliar a descrição e a análise 

desses fenômenos. 
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ANEXO A – RECORTES DOS ARTIGOS 

 

1 Estilo Direto 

 

1.1 Estilo direto introduzido por verbo dicendi modalizador ou por termo equivalente 

 

CEEA2T23 

 
Como exemplo, seja 𝑺𝟐 o desvio padrão amostral comumente usado para estimar a variância real 

𝝈𝟐 do processo no caso de observações individuais. Pode ser mostrado (Zhang, 1998) que a 

esperança matemática de 𝑺𝟐 é dada como em (3), isto é: 

𝑬[𝑺𝟐] = 𝝈𝟐 [𝟏 −
𝟐

𝒏(𝒏−𝟏)
∑ (𝒏 − 𝒉)𝝆(𝒉)𝒏−𝟏

𝒉=𝟏 ]    (3) 

 
onde, 𝝆( 𝒉 )  =  𝝆𝒉  =  𝒄𝒐𝒓𝒓( 𝑿𝒊 , 𝑿𝒊+𝒉) , denota a autocorrelação de ordem 𝒉 do processo. 

(MINGOTI; YASSUKAWA, 2008) 

 

CSCA4T6 

 
A associação com o vestuário é mais recorrente porque o corpo é a expressão mais evidente daquilo 
que é íntimo ao ser humano. Porém, os poderes da subjetividade sobre a matéria natural do corpo 
são limitados, apesar dos seres humanos terem desenvolvido um amplo repertório expressivo e 
comunicativo a partir do corpo. Pois, como propõe Gardin (2008: 75), “o corpo é considerado o 
primeiro veículo de comunicação e expressão utilizado pelo ser humano para a produção, reflexão 
e análise do conhecimento (...) diferentes culturas entenderam e utilizaram o corpo como meio de 

produção de linguagem”. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T11 

 
Embacher (1999: 23) propõe que “não há nada que esteja acontecendo no mundo hoje que não 

possa influenciar a maneira de vestir das pessoas”.  (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T21 

 
Citando as ideias de Lênin (1870-1924), Baldini (2005: 88) assevera que os produtores da moda 

“podem permitir-se estar sempre um passo à frente das massas, nunca mais do que isso”. (SOUZA; 

GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T22 

 
Lipovetsky (2007: 37) pondera que “se é verdade que as modificações da cultura e do espírito do 
tempo estão na base das variações de moda, não podem jamais por si só explicar o Novo de moda, 
seu aleatório irredutível, suas inúmeras metamorfoses sem razão nem necessidade”. Assim, o 
conceito de “espírito do tempo” é insuficiente para explicar a motivação pelo “novo”, que é marcante 

no sistema da moda. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 
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CHEA2T5 

 
O primeiro relato sobre procedimentos metodológicos e formação profissional de professores de um 
programa de Universidade da Terceira Idade, está presente na dissertação de Alves (1997) A autora 
nota que os professores são indicados pelos departamentos da universidade, independentemente 
de terem formação específica na área gerontológica. A questão pedagógica é apontada como algo 
preocupante – “[...] a pura transposição dos chamados métodos e tecnologias de ensino usados nos 
cursos de graduação, pós-graduação ou do 1o e 2o graus é inadequada para a terceira idade” (Alves, 
1997, p. 68). Essa afirmação foi reforçada por um levantamento realizado para que se detectassem 
os motivos de evasão, no qual 16,5% dos alunos apontaram, como falha do curso, aulas monótonas 

ou extensas e inadequação do material didático utilizado pelos professores. (CACHIONI et. al., 

2015) 

 

CHEA2T6 

 
Um grupo de alunas apontou como pontos negativos do programa “[...] a falta de preparo por parte 
de alguns docentes em atuar com a terceira idade, pois desenvolvem uma metodologia própria para 
os alunos da graduação, não tendo uma metodologia específica para alunos idosos” (Alves, 1997, 

p. 80). (CACHIONI et. al., 2015) 

 

CHEA4T13 
 
Interessante, notar a partir do diagnóstico de Pinel, a constatação dos estudiosos Canevaro e 
Gaudreau (1989, p. 32, tradução nossa): “[...] consiste essencialmente em uma lista de coisas que 

Victor não sabia fazer.” (HAAS; TEZZARI, 2014) 

 

CHEA4T24 

 
Em sintonia com esse saber pedagógico recuperado em Itard, Meirieu alerta: 

A atividade pedagógica não pode ser pensada de maneira aplicacionista, 
como a implementação de preceitos emanados da observação psicológica 
ou sociológica, mas como “exercício do julgamento pedagógico”, 
associando obtenção de indicadores em uma situação, exploração de 
cenários possíveis em sua “memória pedagógica” e construção da unidade 

da ação em uma estrutura narrativa (MEIRIEU, 2005, p. 9). (HAAS; 

TEZZARI, 2014) 

 

EEQA4T3 

 
Sendo assim, a soja é a escolha para a produção do biodiesel nacional, não sendo, porém, a que 
apresenta o melhor rendimento anual de óleo em tonelada por hectare. Existem outras oleaginosas 
que podem apresentar até o dobro desse rendimento, conforme demonstrado na Tabela 1 
(PEQUENO ,2- 10). 

Tabela 1 – Rendimento anual de óleo 

RENDIMENTO DE ÓLEO (t/há ano) 

Algodão 0,1 – 0,2 
Amendoim 0,6 – 0,8 

Canola 0,5 – 0,9 
Coco 0,3 – 1,4 

Dendê 3 – 6 
Girassol 0,5 – 1,5 
Mamona 0,5 – 1,0 

Milho 0,18 – 0,36 
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Pinhão Manso 1 – 6 
Soja 0,2 – 0,6 

Fonte: PEQUENO (2010) 

(LUZ; MAINIER; MONTEIRO, 2015) 

 

1.2  Estilo direto introduzido por verbo dicendi não-modalizador ou equivalente 

 

CEEA2T34 

 
Dado uma amostra de tamanho 𝒏, 𝑿𝟏, 𝑿𝟐 , . . . , 𝑿𝒏 , define-se o semi-variograma amostral de Matheron 
(1963) no 𝒍𝒂𝒈 𝒉 como em (5): 

�̂�𝒉 = �̂�(𝒉) =
𝟏

𝟐

∑ (𝑿𝒊−𝑿𝒊−𝒉)𝟐𝒏−𝒉
𝒊=𝟏

𝒏−𝒉
                           (5) 

onde 𝑿𝒊 é a característica de qualidade medida no i-ésimo item amostrado, 𝒊 =  𝟏 𝟐 . . . , 𝒏, 𝑻 =
 {𝟏, 𝟐, . . . , 𝒏 − 𝟏}, (𝒏 − 𝒉) é o número de pares ( 𝑿𝒊 , 𝑿𝒋) que estão a uma distância de h unidades no 

período de amostragem. (MINGOTI;  YASSUKAWA, 2008) 

 

CEEA3T20 

 
Esse valor também é reportado por Bissel (1988) como um valor tradicional: “For attribute and event 
situations, because of the reduced sensitivity of discrete variables to changes in the process, the 
Action lines have traditionally been set at the upper 0.5% (1 in 200) point of the approximate Binomial 

or Poisson distribution”. (EPPRECHT; COSTA; MENDES, 2005) 

 

CSCA1T12 

 
Para os autores, “o jornalismo real é um objeto infinitamente complexo e não está conformado, 

jamais, na sua história, nem a um nem outro dos modelos teóricos puros” (p. 14-15). (GADRET, 

2014) 

 

CSCA1T13 

 
Dito isso, é possível dissertar sobre os quatro paradigmas para entender como se imbricam nas práticas e nos 

discursos jornalísticos, levando em consideração que “para que uma mudança seja considerada estrutural é 

preciso, portanto, que ela seja suficientemente abrangente e profunda para alterar radicalmente o modo como 

determinada atividade é praticada e simbolicamente reconhecida/definida pelos atores” (PEREIRA; 

ADGHIRNI, 2011). (GADRET, 2014) 

 

CSCA1T23 

 
Em relação à televisão como suporte, é importante pensar na solidariedade entre imagens e palavras 
para a construção do discurso jornalístico. Conforme Charaudeau (2006, p. 73), “a informação 
televisiva é o resultado de uma alquimia subtil entre imagens e palavras (relatos e comentários), de 
que todos se apropriam através dos imaginários que circulam nas sociedades em que vivemos”. 

(GADRET, 2014) 
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CSCA1T28 

 
No primeiro exemplo, na entrevista de Heraldo Pereira o telefone enquanto instrumento de trabalho 
do jornalista é associado à juventude do repórter – um instrumento que, apesar de ser usado hoje, 
apresenta-se em configurações bastante diversas, como os telefones de botão ou até mesmo os 
aparelhos celulares.  

Heraldo: Eu estou novinho. Meu Deus do céu, que saudades desse 
tempo.  
Fátima: Você está a mesma coisa, Heraldo. Exceto pelo telefone 
que a gente perceberia que não é agora.  
Heraldo: Lembra que a gente tinha esse telefone de disco? Fátima: 
De discar, que segurava assim. O último número pra ver se a ligação 
completava. Segurava e “Aí, completou”. Mas se não fosse pelo 
telefone, eu diria que é agora, não faz diferença. Talvez um 

pouquinho menos de cabelo. (PEREIRA, 14 nov. 2012) (GADRET, 

2014) 

 

CSCA1T29 

 
Nos casos abaixo, são a máquina de escrever e as rotativas que representam esse elo pessoal. No 
primeiro caso, a ligação de Sandra Moreyra com o jornalismo desde a infância devido ao pai. No 
segundo, o momento que remete Neide Duarte a sua escolha profissional. Note-se que ambos os 
exemplos remetem ao jornalismo impresso e não à televisão, na qual ambas traçaram suas 
trajetórias, o que revela a identidade do jornalista excessivamente atrelada ao jornal diário.  

Fátima: A gente tem uma foto da Sandra ainda... Olha só gente, na 
maquina de escrever.  
Sandra: No colo. No colo dele e no jornal [do pai, Sandro Moreyra]  
Fátima: E você ia. Aquela historia que você ia, ele te levava quando estava 
trabalhando...  
Sandra: Ele levava. Aquela coisa de jornalista de plantão que de vez em 
quando leva o filho. (MOREYRA, 07 nov. 2012)  
Neide: E aí eu fui visitar a Folha de São Paulo, que eu nasci e sempre 
morei ali perto. E aí eu fui com a escola fazer uma visita lá na Folha de 
São Paulo. E, quando eu cheguei, eu senti aquele cheiro da tinta, que era 
antigamente, né?  
Fátima: Certo, a gráfica.  
Neide: É, não pense que foi ontem isso.. E aquele cheiro da tinta, era uma 
coisa! Eu fiquei encantada com aquele cheiro da tinta no papel, né? A 

rotativa. (DUARTE, 24 out. 2012) (GADRET, 2014) 

 

CSCA1T30 

 
O terceiro sentido constrói-se em oposição ao segundo, mostrando a tecnologia como um atributo 
de competência. Nesse núcleo, a tecnologia permite perceber o jornalismo como uma instituição 
social legítima, pois tem acesso aos recursos tecnológicos necessários que permitem produzir os 
relatos de forma ágil e verossímil. Essa tecnologia garante rapidez na apuração e transmissão dos 
acontecimentos, reiterando a noção do tempo como um dos valores fundamentais do campo. Aqui, 
ela representa um agente facilitador da coleta de informações, bem como da sua divulgação, 
conforme mostram os exemplos abaixo.  

André: A gente conseguiu fazer essa cobertura [da ocupação do Morro do 
Alemão] com toda a nossa competência técnica. Ou seja, nós tínhamos o 
equipamento de altíssima qualidade na mão do Francisco lá do alto do 
helicóptero onde só nós mostramos aquela imagem. Onde nós tínhamos 
um equipamento de transmissão ao vivo com a Bette Lucchese, onde nós 
conseguimos entrar ao vivo. Nós alinhamos a nossa grande competência 
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técnica que é inegável numa cobertura muito importante para a sociedade. 
(AZEVEDO, 19 DEZ. 2012)  
Fátima: Como era o trabalho do repórter sem internet?  
Beatriz: Era uma loucura, Fátima. Eu fiquei bastante tempo cobrindo o 
Palácio do Planalto lá em Brasília e o Congresso. Outro dia, eu lembrei 
dessa história quando eu vi todo mundo com tablet, telefone celular, e a 
gente vai com aquilo, vai na bolsa. E eu me lembrei dessa história. Quando 
a gente tinha um furo – furo é quando você tem uma notícia que ninguém 
mais tem – era uma dificuldade, porque eu tinha que passar a informação 
para a televisão e, no Palácio, as mesinhas no comitê de imprensa onde 
nós trabalhávamos eram muito perto umas das outras. E tinha a cabine do 
pessoal do rádio que era fechadinha, mas estava sempre cheia. E pra 
passar a informação ninguém podia escutar o que eu estava passando, 
porque daí o furo deixava de ser só meu. Aí tinha um orelhão que ficava 
entre o Congresso e o Palácio do Planalto e era ali que eu corria, eu e 
outros tantos repórteres, mas era para lá que nós corríamos para passar 
as informações que os outros não podiam saber que nós tínhamos 
conseguido. E antes de ir pra redação, eu parava na rodoviária de Brasília, 
comprava aqueles fechos de fichas telefônicas desse tamanho e colocava 
na bolsa.  
Fátima: Então o peso na bolsa era das fichas, não era dos celulares.  
Beatriz: Não, que nada! Ali era a minha segurança, porque eu podia sair 
correndo e ia ter ficha pra passar informação. Tinha um telefone que todo 
mundo chamava de telefone vermelho, e ele era mesmo vermelho, que 
ficava na minha mesa que a televisão colocou pra gente fazer um ramal 
direto, e aí facilitou um pouquinho.  
Fátima: Tinha um ramal direto lá do Palácio direto com a redação pra você 
passar...  
Beatriz: É, mas tinha que falar muito baixinho. E agora quando eu vejo e-
mail, torpedo, telefone celular... filmando! Outro dia eu cheguei numa 
delegacia pra ver como estava um caso lá que tinha acontecido, e 
encontrei a principal testemunha lá, e aí corri no carro e falei “gente, vem 
pra trazer o equipamento, ele está aqui, vamos filmá-lo”, cheguei lá já 
estava uma menina de um jornal com o telefone celular dela fazendo tudo 
na minha frente. Eu falei “ai, não é possível!”, mas é assim que a tecnologia 
anda e é assim que o nosso jornalismo vai andando. (THIELMANN, 26 

dez. 2012) (GADRET, 2014) 

 

CSCA2T3 

 
Uma das características centrais desta sociedade, conforme Braga (2006), está no deslocamento 
para uma ênfase na instância da recepção das mensagens: 

Com a abrangência oferecida pela mídia moderna, os âmbitos de 
circulação ultrapassam os sub-universos especializados. O próprio 
objetivo de abrangência leva a uma forte ênfase no pólo receptor, ao serem 
desenvolvidas as objetivações. Na cultura escrita, o âmbito da expressão 
é predominante. Este deslocamento de ênfase para o pólo receptor leva a 
reversões bastante radicais na construção da realidade. (BRAGA, 2006: 8) 

(TRINDADE; SOUZA, 2014) 

 

CSCA2T17 

 
A questão dos rituais em McCracken pode ser aperfeiçoada, pois seu modelo pensa a ritualidade a 
partir da lógica da publicidade e da moda, podendo ser expandido para outros setores da vida 
material de consumo. 
Portanto, para o autor, 
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Vale enfatizar que este espectador / leitor é o autor final do processo de 
transferência. O diretor [de criação publicitária] pode apenas fazer o mundo 
e o bem de consumo conjugarem-se, sugerindo sua similaridade 
essencial. Cabe ao espectador / leitor perceber esta similaridade e efetuar 
a transferência de propriedades significativas. (McCRACKEN, 2010: 109). 

(TRINDADE; SOUZA, 2014) 

 

CSCA2T30 

 
Configura-se, assim, um lugar de realização de “jogos complexos”, de apropriação e contínua dos 
sentidos das mensagens midiáticas, por meio do consumo destas enquanto bens de consumo 
simbólicos. 
Devemos lembrar, ainda, que é a partir da crescente complexificação da estrutura tecnológica dos 
meios que se pode verificar o fenômeno da circulação em sua atuação concreta: 

A complexificação tecnológica expõe o trabalho da circulação, muda os 
ambientes, as temporalidades, as práticas sociais e discursividades, os 
processos, o status dos sujeitos (produtores e receptores), as lógicas de 
contatos entre eles e os modos de envio e reevnvio entre eles diluindo 
fronteiras outrora cristalizadas, em favorecimento desta nova “zona de 
contato”, mas também de indeterminações. (FAUSTO NETO, 2010: 65) 
(TRINDADE; SOUZA, 2014) 

 

CSCA4T4 

 
Para Baitello (1997: 18), a cultura é “terreno especifico onde se deve manifestar a mais pura e 

irrestrita criatividade humana”. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T7 

 
A percepção da moda como linguagem, portanto, propõe a leitura desses signos também como um 
relato acerca da realidade cultural. Isso é proposto e defendido por diferentes estudiosos que 
observam a moda como sintoma sociocultural e alertam sobre o engano que é tratar essas 
manifestações de maneira superficial ou inconsequente. “A moda enquanto mudança produz-se em 

numerosas esferas da vida social” (Godart, 2008: 11). (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T14 

 
Baldini (2005: 56) informa que “há quem defenda que a moda foi derrubada pelos estilos e quem 
diga que os consumidores se movem agora no interior de um autêntico supermercado de 

tendências”. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T19 

 
Há o conceito de “espírito do tempo”, cuja origem é o termo alemão zeigeist, que foi considerado 
com maior constância a partir do final do século XVIII, como “a acepção de opiniões válidas num 

determinado tempo, gosto ou desejo” (Caldas, 2004: 70). (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 
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CSCA4T39 

 
A moda é campo privilegiado de expressão da indústria cultural, porque seus produtos são bens 
culturais de valor, assim como devido à sua “onipresença nas numerosas esferas da atividade 

econômica e social” (Godart, 2010: 16). (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T42 

 
Entretanto, depois da década de 1950 constatou-se que Paris não é mais a referência central da 
moda, dividindo sua influência com outras cidades como: Nova York, Londres, Tóquio, Milão, 
Antuérpia, São Paulo, Milão, Berlim e Barcelona. Outras poderiam ser também consideradas. Mas, 
essas são percebidas como cidades protagonistas da moda, por sua forte presença midiática, que 
amplia sua influência sobre outros polos de produção ou consumo de moda. Isso distingue essas 
cidades com relação à capacidade impor “a moda como código estético dominante” (Giusti, 2007: 

123). (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T45 

 
Outro ponto a se tratar é o fato da moda funcionar como ponto de entrada para a industrial cultural. 
Principalmente devido à sua importância econômica, e também pela “onipresença nas numerosas 

esferas da atividade econômica e social” (Godart, 2010: 16). (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CHEA1T1 

 
Analfabeto, um espírito subalimentado. Saber ler e escrever, adquirir uma formação profissional é 
ganhar confiança em si mesmo e descobrir que pode avançar com os outros. (POPULARUM 

PROGRESSIO, PAULO VI, 1997, p. 27)  (CARVALHO et. al., 2014) 

 

CHEA1T2 

 
O enunciado anterior sobre o sujeito analfabeto tem funcionado como um comentário poderoso, ou 
seja, “[...] coisas ditas uma vez e que se conservam, porque nelas se imagina haver algo como um 

segredo ou uma riqueza [...]” (FOUCAULT, 1999, p. 22). (CARVALHO et. al., 2014) 

 

CHEA1T11 

 
Foucault estuda a hermenêutica das técnicas de si na prática pagã e na prática cristã dos primeiros 
tempos. O seu objetivo nos estudos que desenvolveu sobre as técnicas de si foi de  

[...] esboçar uma história das diferentes maneiras nas quais os homens, 
em nossa cultura, elaboram um saber sobre eles mesmos: a economia, a 
biologia, a psiquiatria, a medicina, a criminologia. O essencial não é tomar 
esse saber e nele acreditar piamente, mas analisar essas pretensas 
ciências como outros tantos ‘jogos de verdade, que são colocadas como 
técnicas específicas das quais os homens se utilizam para compreender 

aquilo que são. (FOUCAULT, 1994, p. 2) (CARVALHO et. al., 2014) 
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CHEA1T18 

 
Há algo mais forte na escolarização do que o ritual da lição? Ritual da lição entendido como ritual 
do discurso verdadeiro, e todo discurso, em sua vontade de verdade, “é pronunciado por quem de 

direito e segundo ritual requerido” (FOUCAULT, 1999, p. 3). (CARVALHO et. al., 2014) 

 

CHEA1T19 
 
Tal ritual opera tanto no que se pode dizer quanto no interdito. 

[...] o ritual define a qualificação que devem possuir os indivíduos que falam 
(e que, no jogo do diálogo, na interrogação, na recitação, devem ocupar 
determinada posição e formular determinado tipo de enunciados); define 
os gestos, os comportamentos, as circunstâncias e todo o conjunto de 
sinais que devem acompanhar o discurso [...]. (FOUCAULT, 1999, p. 12) 

(CARVALHO et. al., 2014) 

 

CHEA1T23 

 
Nas lições, o convite é para se falar numa relação de institucionalidade, pela rememoração 
associada ao modelo. Aqui entra em cena o jogo de verdade, ou seja, o conjunto de regras de 
produção da verdade. O convite para se ler um texto que rememore a infância - “Boi, boi, boi, boi da 
cara preta, pega esse menino, que tem medo de careta”; “Batatinha frita um, dois, três”; “sete e sete 
são quatorze, com mais sete vinte e um...”; “Passarás, passarás, derradeiro há de ficar...”. Em 
seguida, o enunciado mobilizador da lembrança: “Observando os textos acima, do que você se 
lembra? Como você pode denominar essas atividades?”. E, finalmente, fazer falar de si: “Faça uma 
lista contendo: brincadeiras, adivinhações, jogos de ritmo, canções, lendas etc., que consiga 
lembrar” (ESCOLA DE FORMAÇÃO SINDICAL DA CUT NO NORDESTE, 2000, p. 17). 

(CARVALHO et. al., 2014) 

 

CHEA1T24 

 
Mais uma lição de rememoração e de falar de si: “Veja a fita de vídeo da série “Reencontro com o 
artista”, de Gregório Gruber, com direção de Alexandre Leal, do Instituto Cultural Itaú, SP, 1993 […]”. 
“Faça uma composição a partir de imagens de sua lembrança de alguma parte de sua cidade ou do 
município. Não se preocupe em dar efeito de realidade, para isso existe a fotografia. Use tinta guache 
ou outro tipo de tinta de que disponha [...]” (ESCOLA DE FORMAÇÃO SINDICAL DA CUT NO 

NORDESTE, 2000, p. 38-39). (CARVALHO et. al., 2014) 

 

CHEA1T25 

 
O ritual da lição para falar de si por meio de histórias de vida, na lição, pergunta: Como me vejo? 
Como vejo os outros? No ritual, é preciso, primeiro, conhecer o outro; Tarsila do Amaral, um pouco 
sobre ela, seu autorretrato, uma obra da pintora, sua fala no texto. A vida de Tarsila do Amaral, um 
modelo. Em seguida, falar da pintora, o que aprendeu sobre ela para, enfim, propor o falar de si: 

Retratos 
Cole aqui sua fotografia. 
Em que situação essa fotografia foi tirada? Conte para os colegas quantos 
anos você tinha na ocasião, onde estava, quem estava com você e outros 
detalhes que lembrar. 
Desenhe seu autorretrato. 
Prepare um relato oral contando quem é você. 
Pense em sua história de vida, nas marcas que o identificam, em seu jeito 
de ser, em sua forma física. 
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A partir dessas informações, apresente aos seus colegas seu autorretrato 

falado (VIVER E APRENDER, p. 42-47). (CARVALHO et. al., 2014) 

 

CHEA1T28 

 
Como um artefato curricular, tem um significado singular, no que se refere à sua função enunciativa 
de produção identitária. Ela atua como um dispositivo pedagógico, pois é um artefato curricular no 
qual se constitui e/ou se transforma a experiência de si. Como explica Mortatti, esse artefato “[...] 
institui e perpetua certo modo de pensar, sentir, querer e agir que, embora aparentemente restrito 
aos limites da situação escolar, tende a silenciosamente acompanhar esses sujeitos em outras 

esferas de sua vida pessoal e social [...]” (MORTATTI, 2000, p. 50). (CARVALHO et. al., 2014) 

 

CHEA1T29 

 
A lição “Já sei ler” constitui-se pelo texto a seguir: 

Já sei ler 
Já sei ler! 
Posso entender qualquer palavra. 
Estou muito contente. 
Pudera! Sinto-me como um cego a quem tivesse voltado a vista. 
Todos os segredos da vida estão escritos. Agora poderei conhecê-los. 
Poderei ler para aprender como se conserva a saúde, como se ganha mais 
dinheiro, como se pode ter uma casa, como se encaminha um negócio, 
como se ajuda a pátria, como se pode ser mais feliz com a família. 
Todos os dias lerei alguma coisa e, assim, poderei educar-me a mim 
mesmo. 
Lerei o que está escrito sobre coisas verdadeiras e boas, A verdade é 
poderoso, Conhecendo a verdade, serei melhor e mais livre. 
Vou ensinar alguém a ler como me ensinaram a mim. 
Esse alguém terá o mesmo contentamento que tenho agora. 

(PRIMEIRO GUIA DE LEITURA, 20. LIÇÃO – 1956) (CARVALHO et. al., 

2014) 

 

CHEA1T33 
 

Nesse material pedagógico, visto como um “dispositivo que, em sua complexidade estratégica, 
estabelece e mantém práticas específicas e calculadas, produtoras de saberes e de efeitos que 
estão ligados diretamente à constituição das subjetividades” (SANTOS, 2002, p. 1), vamos encontrar 
lições de sala de aula e de casa associadas aos conhecimentos, aos exercícios de repetição que 
funcionam como uma forma de controle e de vigilância constante da vida do aluno, pois eles eram 
levados para casa e usados constantemente em sala de aula. Criava-se a ideia de que o aluno 

estava sempre ativo e produtor do conhecimento (BELARMINO, 2012). (CARVALHO et. al., 2014) 

 

CHEA1T34 
 

A lição convida à experiência de si, que é “[...] senão resultado de um complexo processo histórico 
de fabricação no qual se entrecruzam os discursos que definem a verdade do sujeito, as práticas 
que regulam seu comportamento e as formas de subjetividade nas quais se constitui sua própria 
interioridade [...]” (LARROSA, 1994, p. 43). As mulheres foram convidadas a falar de si, e como nos 
traz Larrosa (1994), convidadas a se observar, a se decifrar, a se interpretar, a se descrever, a se 

julgar, a se narrar e a se dominar. (CARVALHO et. al., 2014) 

 

 



140 
 

CHEA1T35 

 
Mulheres falam de si, depois de serem “convidadas” pelo professor e problematizadas, pois, quando 
o professor as indaga com perguntas como “Como me vejo?” e “Como me sinto?”, ele as convida à 
reflexão. Concordamos com Larrosa quando nos coloca que o objetivo da experiência de si seria o 
de “[...] analisar, não os comportamentos, nem as ideias, não as sociedades, nem suas ‘ideologias’, 
mas as problematizações através das quais o ser se dá como podendo e devendo ser pensado, e 
as práticas a partir das quais essas problematizações se formam [...]” (LARROSA, 1994, p. 43). 

(CARVALHO et. al., 2014) 

 

CHEA1T36 

 
A experiência de si é assim “histórica e culturalmente contingente, é também algo que deve ser 

transmitido e ser aprendido” (LARROSA, 1994, p. 45). (CARVALHO et. al., 2014) 

 

CHEA1T37 

 
Afinal, “[...] a confissão [...] é também um dispositivo pelo qual o sujeito se torna visível a si mesmo 

em sua interioridade [...]” (FOUCAULT, 2004, p. 61). (CARVALHO et. al., 2014) 

 

CHEA1T38 

 
Nessa lição, por meio da qual as alunas são levadas a falar de si, vemos que o sujeito está em íntima 
relação com as tecnologias do eu, numa relação do indivíduo consigo mesmo. Desta forma, a “[...] 
história do eu como sujeito, como autoconsciência, como ser-para-si, é a história das tecnologias 

que produzem a experiência de si [...]” (FOUCAULT, 2004, p. 56-57). (CARVALHO et. al., 2014) 

 

CHEA1T39 

 
Observamos, por fim, os saberes sujeitados, como a renúncia da oralidade pela escrita, ou, como 
diz Marrou (1969, p. 90), “[...] entre os modernos, a palavra oral foi destronada pela onipotência da 
palavra escrita; e assim continua, até mesmo em nossos dias, a despeito dos progressos realizados 

pelo rádio e pela gravação [...]”.(CARVALHO et. al., 2014) 

 

CHEA3T1 

 
O ímpio afirma que o contrassenso é normal na Biblioteca, e que o razoável (ou mesmo a humilde 

e pura coerência) é uma miraculosa exceção. Jorge Luis Borges. A Biblioteca de Babel (VASQUES; 

BAPTISTA, 2014) 

 

CHEA3T7 

 
Todos lemos a nós e ao mundo à nossa volta para vislumbrar o que somos e onde estamos. Lemos 
para compreender, ou para começar a compreender. Não podemos deixar de ler. Ler, quase como 
respirar, é nossa função essencial.  

Alberto Manguel, Uma história da leitura. (VASQUES; BAPTISTA, 2014) 
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CHEA3T14 

 
Com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008, esse 
enfoque se adensa: 

Para além de um documento orientador, a Política passa a se constituir um 
marco na organização do sistema educacional inclusivo [...] fortalecendo o 
conceito de educação 
especial que não concebe, nem em caráter extraordinário, a utilização 
desse atendimento em substituição à escolarização realizada no ensino 

regular (Griboski, 2008, p. 57). (VASQUES; BAPTISTA, 2014) 

 

CHEA3T15 

 
Neste texto e nos documentos legais que o sucederam, os sujeitos com TGD têm pela primeira vez 
garantida a sua escolarização, sendo identificados como aqueles que apresentam: 

[...] quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 
comprometimento nas relações sociais, na comunicação, estereotipias 
motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, 
síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da 
infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação (Brasil, 

p. 9, 2008). (VASQUES; BAPTISTA, 2014) 

 

CHEA3T16 

 
É um nascimento simbólico para essas crianças e adolescentes no campo da legislação 
educacional, acompanhado pela possibilidade de questionarmos diagnósticos realizados segundo 
categorizações fechadas. 

As definições do público alvo devem ser contextualizadas e não se 
esgotam na mera categorização e especificações atribuídas a um quadro 
de deficiência, transtornos, distúrbios e aptidões. Considera-se que as 
pessoas se modificam continuamente transformando o contexto no qual se 

inserem (Brasil, 2008). (VASQUES; BAPTISTA, 2014) 

 

CHEA3T19 

 
O diálogo com os sistemas diagnósticos e as lógicas classificatórias é intenso, porém nem sempre 
suficientemente esclarecido. O ponto crucial da ausência de reflexão sobre os determinantes 
históricos e das concepções de sujeito presentes na elaboração dos diagnósticos está no fato de 
que diferentes entendimentos imprimem percursos escolares também diversos, cifrando destinos 
distintos. 

O lugar de sujeito, do professor e de aluno, fica subtraído, economizado, 
por uma causalidade que se impõe antes mesmo de qualquer ato que cada 
um deles possa inscrever. 
Uma causalidade que não se constrói a partir dos efeitos das práticas e 
dos encontros, mas que chega antes – antes dos próprios sujeitos –, retira 

da cena a responsabilidade (Rickes, 2004, p. 12). (VASQUES; 

BAPTISTA, 2014) 

 

CHEA3T21 

 
O que importa não é somente escutar coisas uns dos outros, senão escutar uns aos outros. 
Unicamente isso é compreender. 

Hans-Georg Gadamer, Verdade e Método (VASQUES; BAPTISTA, 2014) 
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CHEA3T22 

 
Consoantes com a inspiração ensaística, não buscamos começar “[...] com Adão e Eva, mas com 
aquilo que se deseja falar; diz o que a respeito lhe ocorre e termina onde sente ter chegado ao fim, 

não onde nada mais resta a dizer [...]” (Adorno, 2003, p. 16-17). (VASQUES; BAPTISTA, 2014) 

 

CHEA3T24 

 
Aposta no diálogo; contudo, seu acontecimento requer ouvir o outro como um outro, mantendo sua 
alteridade. Esse é o desafio. Um desafio a ser sustentando por políticas de pertencimento, e não 
pelo “[...] ideal de unicidade como sinônimo de igualdade de direitos. Educação (em abstrato), direito 

(em abstrato) de todo cidadão (abstrato). Sem rostos” (Arroyo, 2010, p. 1386). (VASQUES; 

BAPTISTA, 2014) 

 

CHEA4T3 

 
Conforme Meirieu: 

O momento pedagógico pode ser compreendido como esse encontro 
exigente de duas pessoas que se envolvem em uma partida em que nada 
é jogado com antecedência e em que a ‘dureza’ do objeto de transação, 
sua coerência interna, sua estrutura própria regulam permanentemente a 
relação. É nisso que o momento pedagógico, embora remeta 
inevitavelmente a uma relação entre dois parceiros, nada tem a ver com o 
‘relacional’ concebido como a mera empatia recíproca de duas 
subjetividades que se expandem. O que separa irremediavelmente o 
‘relacional’ do ‘pedagógico’ é o controle sobre o objeto de transação 
interindividual, o trabalho comum de elucidação do que se deve 
compreender que se diz, do que se deve partilhar na compreensão daquilo 

que se transmite (MEIRIEU, 2002, p. 90). (HAAS; TEZZARI, 2014) 

 

CHEA4T8 

 
Assumir essa questão, em sua complexidade, requer compreender a atualidade das perguntas 
dadas como tradicionais e exauridas na área da didática que nos remontam a sua trajetória secular, 
desde Comenius, em A grande didática, no século XVII: 

O que é necessário que o conjunto de cidadãos conheça para conviver em 
comunidade? Que linguagens se devem falar? Que 
ferramentas é preciso dominar? Que conhecimentos históricos, artísticos, 
científicos é necessário compartilhar? [...] Como desenvolver aquilo que 
reforça um sentimento necessário de pertencimento com aquilo que 
favorece uma abertura igualmente necessária, prefigurando 

solidariedades mais amplas? (MEIRIEU, 2005, p. 40). (HAAS; 

TEZZARI, 2014) 

 

CHEA4T9 

 
A transmissão continua sendo o papel central da escola, e não se pode impor nenhum limite a ela, 
pois a aposta na educabilidade de todos é o grande desafio. “Toda criança... todo homem é 
educável... e a história da pedagogia, assim como das instituições escolares, nada mais é que a 
implementação, cada vez mais audaciosa, desta aposta: a escolha da educação contra a exclusão” 

(MEIRIEU, 2005, p. 43). (HAAS; TEZZARI, 2014) 
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CHEA4T10 

 
Conforme Meirieu (2002), o cerne do trabalho pedagógico consiste em estabelecer as condições 
para a vinculação social de cada sujeito por meio do acesso ao conhecimento, apostando, sem 
exceções, na educabilidade de todos. 

O trabalho pedagógico [...] é um trabalho que consiste em apoderar-se dos 
objetivos da aprendizagem, examiná-los, analisa-los, interrogá-los, 
escrutá-los em todos os sentidos, prospectá-los e prospectar também sua 
organização, interrogar o tempo todo sua inteligibilidade para captar todas 
as suas nuances, identificar suas articulações, descobrir suas 
contradições... até que mais nenhum rosto se feche e o vínculo social vá 
sendo construído pouco a pouco na classe (MEIRIEU, 2002, p. 83). 

(HAAS; TEZZARI, 2014) 

 

CHEA4T14 

 
Transcrevemos a seguir o teor do diagnóstico do médico Pinel: 

Incapaz de atenção, com exceção dos objetos de suas necessidades, e 
consequentemente incapaz de todas as operações da mente acarretadas 
pela primeira, desprovido de memória, de julgamento e de aptidão para a 
imitação e, de tal modo limitado nas próprias ideias relativas às suas 
necessidades que ainda não conseguira abrir uma porta nem subir numa 
cadeira para alcançar os alimentos que eram levantados fora do alcance 
de sua mão; enfim, desprovido de qualquer meio de comunicação, não 
conferindo nem expressão nem intenção aos gestos e aos movimentos de 
seu corpo, passando com rapidez e sem nenhum motivo presumível de 
uma tristeza apática às mais imoderadas  gargalhadas; insensível a 
qualquer espécie de afeições morais; seu discernimento não passava de 
um cálculo de gulodice, seu prazer, uma sensação agradável dos órgãos 
do gosto, sua inteligência, a suscetibilidade de produzir algumas ideias 
incoerentes, relativas às suas necessidades; toda a sua existência, numa 
palavra, uma vida puramente animal (BANKS-LEITE; GALVÃO, 2000, p. 

132). (HAAS; TEZZARI, 2014) 

 

CHEA4T19 

 
Portanto, o educador age sobre as condições dessa emergência assumindo seu não poder sobre a 
própria emergência. “Na realidade, apenas o reconhecimento de nossa impotência educativa 
permite-nos encontrar o verdadeiro poder pedagógico” (MEIRIEU, 2002, p. 289 apud MEIRIEU, 

2005, p. 9). (HAAS; TEZZARI, 2014) 

 

CHEA4T20 

 
Conforme Meirieu (2002, p. 71), “[...] essa necessidade do adulto, essa necessidade que se impõe 
a ele para que suas convicções e crenças existam e materializem-se diante de seus olhos, torna 

tolerável a obrigação social de assegurar a educação das gerações futuras.” (HAAS; TEZZARI, 

2014) 

 

CHEA4T21 

 
Criar uma necessidade no aluno envolve bem mais do que despertar sua curiosidade em relação a 
um assunto. Trata de “propor projetos que [o educador] julgue capazes de mobilizar seus alunos e 
que comportem, em sua própria execução, a possibilidade de esbarrar em obstáculos que 
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correspondam justamente aos objetivos programáticos desejados” (MEIRIEU, 2005, p. 88). (HAAS; 

TEZZARI, 2014) 

 

CHEA4T25 

 
Outra vez Meirieu (2006) nos auxilia a compreender essa problemática: 

Assim os alunos podem investir sua inteligência em uma atividade que foi 
concebida para eles: acessível, mas difícil, difícil mas acessível. Uma 
atividade suscetível de ajudá-los a aproveitar melhor os saberes que já 
dominam, mas para ter acesso a novos conhecimentos. De resto, não há 
nada de muito complicado nesse processo: apenas um esforço 
permanente para que o ato de aprender seja uma verdadeira “operação 
mental” – e não a aquisição de um reflexo condicionado – sustentada [...] 
pela disponibilização aos alunos de bons materiais e boas instruções. Não 
há nada de muito complicado, mas é necessário um grande rigor na 
escolha de materiais [...] objetos a manipular, ferramentas a utilizar, 
recursos documentais a consultar), assim como uma extrema precisão no 
enunciado das instruções. De modo que ao ‘trabalhar sobre’, o aluno 

consiga efetivamente 'aprender a' (MEIRIEU, 2006, p. 42). (HAAS; 

TEZZARI, 2014) 

 

CHEA4T26 

 
Assim, conceitos tradicionalmente tratados de modo estanque e separado (tais como planejamento, 
currículo, avaliação, métodos...) se inter-relacionam de modo que as fronteiras entre eles não podem 
ser tratadas como estanques: 

Quando pensamos com o cotidiano das escolas encontramos dificuldades 
em responder quando é que acontece, por exemplo, o planejamento, a 
avaliação, a aprendizagem, o ensino, entre outras tantas questões. De 
fato, se nos situamos em meio às redes cotidianas das escolas e com os 
sujeitos, a resposta é acontece de tudo ao mesmo tempo e com todos! 

(FERRAÇO, 2004, p. 4-5). (HAAS; TEZZARI, 2014) 

 

EEQA2T12 
 
As condições operacionais utilizadas na etapa de deslignificação (Tabela 4) foram adotadas de 
acordo com os experimentos realizados por [𝟗]∗. 

 
Tabela 4: Condições operacionais para a saída de deslignificação alcalina 

Condições Operacionais 

Parâmetro Valores 

Concentração da Solução de NaOH (1% p/V) 
Relação sólido-líquido (pasta 
lignocelulósica /solução NaOH) 

1:20 

Recuperação da celulose 87% 
Recuperação da lignina 90% 

 
(MIRANDA; CAMELO; LUCENA, 2013)  
 
Nota de fim de texto: 

∗ SILVA, F. T. Obtenção de Insumos Químicos a partir do Aproveitamento Integral do Bagaço de 
Cana. Tese de Doutorado- Istituto de Química, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 
1995. 
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2 Estilo Indireto 

 

2.1 Estilo indireto introduzido por verbo dicendi modalizador ou por termo equivalente 

 

CEEA2T27 

 
Uma solução proposta por Mingoti e Fidelis (2001) é estimar a variabilidade do processo 
autocorrelacionado através do uso dos estimadores de variância propostos por Mingoti e Neves 

(2005) e que são construídos via metodologia de geoestatística (Houlding, 2000). (MINGOTI;  

YASSUKAWA, 2008) 

 

CEEA2T30 

 
Em Mingoti e Neves (2005) é mostrado que os estimadores de geoestatística apresentam bom 
desempenho para estimação de σ 2 no caso de processos autocorrelacionados embora sejam 
viciados. A escolha entre eles depende do grau de autocorrelação existente no processo 

(MINGOTI; YASSUKAWA, 2008) 

 

CEEA3T15 

 
Epprecht & Costa (2001) demonstraram que existe um valor particular r1 para a probabilidade de 
o estado inicial ser o estado 1, tal que r1 é a freqüência relativa esperada de visitas ao estado 1. 

(EPPRECHT; COSTA; MENDES, 2005) 

 

CEEA4T21 

 
ARTUSO e CHAVES NETO (2010) fizeram uma avaliação dos múltiplos introduzida por Benjamin 
Graham, considerado um dos criadores da análise fundamentalista, mostrando que a filtragem 
passiva, que pode ser considerada uma forma rudimentar de reconhecimento de padrões, poder ser 

adaptada ao mercado brasileiro e gerar retornos ajustados superiores ao Ibovespa. (ARTUSO; 

CHAVES NETO, 2014) 

 

CSCA1T10 

 
Quando aponta a relação das tecnologias com o jornalismo dentro de uma perspectiva de 
transformações na percepção da temporalidade, Franciscato (2006) afirma que os efeitos das 
inovações tecnológicas podem ser percebidos ao considerarem-se três aspectos. O primeiro diz 
respeito aos efeitos da tecnologia sobre a transmissão de conteúdos – sejam eles matéria-prima 
para o jornalismo ou relatos jornalísticos acabados. O segundo relaciona-se aos efeitos sobre as 
formas de produção da notícia dentro de uma organização complexa e multifuncional. Por último, 
estão os efeitos das transformações tecnológicas em relação às habilidades e competências desses 

jornalistas para manejá-las. (GADRET, 2014) 

 

CSCA1T11 

 
Ao estudar as mudanças estruturais no jornalismo, Brin, Charron e Bonville (2013) apontam quatro 
tipos ideais de paradigmas jornalísticos que representam diferentes épocas, mas não se configuram 

em descrições reais das práticas jornalísticas. (GADRET, 2014) 
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CSCA1T18 

 
Charaudeau (2009) aponta que a finalidade do contrato de comunicação jornalístico encontra-se em 
permanente tensão entre “fazer saber”, que tem como desafio a legitimação do jornalismo pela 
necessidade de instauração da credibilidade da informação jornalística; e o “fazer sentir”, que busca 
a captação da instância de recepção de forma menos racionalizante e mais emocional para fidelizar 

o público. (GADRET, 2014) 

 

CSCA1T25 

 
Como bem aponta Traquina (2008), quando elenca os critérios de noticiabilidade, a visualidade é 
um dos critérios contextuais dos valores-notícia. Precisa-se analisar se há possibilidade de obter 
imagens ou não, como essas imagens serão captadas e produzidas, bem como qual é a qualidade 

desse material. (GADRET, 2014) 

 

CSCA2T14 

 
A teoria do ethos publicitário, segundo a perspectiva de Casaqui (2004), propõe que a persuasão 
publicitária se constrói com base na projeção de características de um enunciador que, corporificado 
no discurso da marca, busca uma identificação com seu público por meio de estereótipos, fazendo 

crer que tal produto ou marca fala diretamente com ele. (TRINDADE; SOUZA, 2014) 

 

CSCA2T26 

 
Em consonância com García-Canclini (2002), Montúfar afirma que, uma vez que o valor simbólico 
das mercadorias (as mensagens midiáticas vistas como bens de consumo) supera os valores de uso 
e de troca, configura-se o consumo midiático ou cultural como lugar de produção de sentidos. 

(TRINDADE; SOUZA, 2014) 

 

CSCA4T17 

 
As abordagens semióticas consideram os fenômenos como mensagens a ser em interpretadas de 
acordo com diferentes linguagens. Assim, a partir de outra abordagem da cultura, de caráter 
semiótico estruturalista, Barthes (2009) assevera que os sistemas possuem significado e possuem 

uma estrutura linguística detectável. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T35 

 
Caldas (2004) adverte que as tendências carregam consigo um caráter de imprevisibilidade. Assim, 
mesmo um profissional competente em pesquisa de tendências não pode ser plenamente assertivo, 
especialmente, quando se trata de prever as implicações decorrentes das tendências prospectadas. 

(SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T36 

 
Mozota (2011) confirma que as tendências informam acerca de dados do mercado e isso permite 

interpretações obre as características dos cenários futuros. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 
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CSCA4T37 

 
Gimeno (2000) apresenta as tendências como novidades constantes, que mudam a aparência do 

que é imutável, perene, clássico. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T31 

 
Como características da moda, as mudanças culturais provocaram o interesse de parte da sociedade 
pela possibilidade de prevê-las. A cultura e a sociedade são alteradas de maneira superficial ou 
profunda sob um complexo de influências. Entretanto, as diversas expressões da arte antecipam e 
precipitam mudanças que são devidamente notadas e consolidadas anos depois. Além disso, 
Benjamin (2007) propôs que a moda tem um contato mais próximo, constante e preciso com o que 

está por vir. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T32 

 
De modo diferente da arte, a rápida renovação da moda é diretamente motivada por interesses 
financeiro-comerciais. Cidreira (2006: 71) confirma essa visão de que parte do sistema da moda 

atua como máquina econômica, porque a moda deve sua sobrevivência ao consumo. (SOUZA; 

GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T33 

 
Por sua vez, Lipovetsky (2007) aponta a moda como filha do capitalismo, por ser essa um princípio 
típico da cultura comercial que emergiu com a burguesia, provocando o consumo ao instigar a 

vaidade individualista. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T29 

 
Walter Benjamin (1892-1940) considera que o tempo de validade de um modismo é relacionado à 

rapidez e à amplitude de sua difusão. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA1T31 

 
Acredita-se, assim, como bem apontam Brin, Charron e Bonville (2013), que os paradigmas do 
jornalismo convivem no mesmo espaço discursivo, ajudando a configurar não apenas uma prática 
jornalística, mas várias. E essas reforçam e reconfiguram o contrato de comunicação estabelecido 
com a audiência, formando novas identidades jornalísticas – em múltiplos dispositivos de encenação 
que requerem diferentes recursos tecnológicos para a sua produção – mas não abandonando as 

anteriores. (GADRET, 2014) 

 

CHEA1T12 

 
Da prática pagã, Foucault (2004) enfatiza três técnicas de si definidas pela Filosofia estoica: as 
cartas aos amigos e o que elas revelam de si; o exame de si mesmo e de sua consciência, que 
compreende a avaliação daquilo que foi feito, daquilo que deveria ter sido feito e a comparação dos 

dois, e, finalmente, a askênsis, um ato de rememoração. (CARVALHO et. al., 2014) 
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CHEA2T7 

 
Fazendo referência às peculiaridades e diversidades do coletivo dos idosos, Martinez (1998) 
destaca que a formação que se desenvolve nas Universidades da Terceira Idade deve partir das 
necessidades sugeridas pelos próprios idosos, sob pena de ser pouco significativa para eles. 

(CACHIONI et. al., 2015) 

 

CHEA2T8 

 
Sáez e Escarjabal (1998) propõe uma educação menos disciplinar, menos acadêmica e mais 
associada às necessidades identificadas pelos idosos, com a ajuda dos profissionais da área. 

(CACHIONI et. al., 2015) 

 

CHEA2T21 

 
O estudo realizado por Alves (1997) apontou que nem sempre a transposição do trabalho realizado 

com jovens alunos atendem as necessidades dos educandos idosos. (CACHIONI et. al., 2015) 

 

CHEA3T5 

 
Nesse processo, Gadamer (2007) afirma a centralidade da linguagem nas produções humanas. 
Escrevemos aquilo que compreendemos. E não compreendemos aquilo que a linguagem não 
consegue descrever, construir, inscrever. Morada do ser, o sujeito e o mundo são seres da 
linguagem. Existe, contudo, um resto que a palavra, a letra, não recobre. Um impossível, um vazio 
de essência e determinação a partir do qual se constrói um saber sempre contingencial. Ao esvaziar 
a condição humana de uma substancialidade prévia, seu pensamento permite pensar o estar no 
mundo como uma posição enunciativa construída na relação com a cultura, com o simbólico, com o 

outro. (VASQUES; BAPTISTA, 2014) 

 

CHEA3T11 

 
Manguel (2006) afirma que, frente a essa leitura clara, diurna, sistemática e estruturada, podemos 

construir outra forma de ler: noturna, adúltera, com limites e certezas borrados. (VASQUES; 

BAPTISTA, 2014) 

 

CHEA3T17 

 

Classificação gera classificação, afirmam Borges (2007) e Perec (2006). (VASQUES; BAPTISTA, 

2014) 

 

CHEA4T11 

 
Jean-Marc Gaspard Itard (1774-1838) foi um dos grandes pioneiros da educação de surdos-mudos. 
Canevaro e Gaudreau (1989) denominam-no médico-filósofo e afirmam que Itard, com seu ilustre 
aluno Victor, inaugurou a era da educação especial, mesmo que seu trabalho não tenha se refletido 

na educação das pessoas com deficiência mental na época. (HAAS; TEZZARI, 2014) 
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CHEA4T17 
 
Os estudiosos Canevaro e Gaudreau (1989) consideram as metas descritas acima, em especial, a 
terceira meta proposta por Itard (alargar a esfera das necessidades, estimulando-o a desenvolver 
necessidades novas) o ponto de genialidade do médico-pedagogo, pois foi capaz de favorecer a 

transferência das aprendizagens, princípio central no pensamento pedagógico. (HAAS; TEZZARI, 

2014) 

 

CSNA2T15 

 
Em estudo sobre a prevalência de fatores de risco para DCNT, realizado com 157 indivíduos adultos, 
em duas regiões do Distrito Federal, foi observado que 49,0% deles estavam com excesso de peso 

[𝟐𝟓]∗. (SILVA et. al., 2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Araújo FALV, Almeida M I, Bastos VC. Aspectos Alimentares e Nutricionais dos Usuários do 
Restaurante Popular Mesa do Povo. Saúde Soc 2007; 16(1):117-133. 

 

CSNA2T20 

 
Estudo realizado por meio de entrevista telefônica no município de São Paulo e outro, entre 2002 e 
2005, em 18 cidades brasileiras encontraram prevalência de 20,8% de fumantes [𝟐𝟗, 𝟑𝟏]∗ e Yokota 

et al. [𝟏𝟖]∗∗ encontraram, em duas regiões do Distrito Federal, um consumo de tabaco entre 22,0% 

dos homens e 16,0% das mulheres. (SILVA et. al., 2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ 29 (Monteiro CA, Moura EC, Jaime PC, Lucca A, Florindo AA, Figueiredo ICR, Bernal R, Silva 
NN. Monitoramento de fatores de risco para doenças crô- nicas por entrevistas telefônicas. Rev 
Saude Publ 2005; 39(1):47-57.) e 31 (Costa LC, Thuler LCS. Fatores associados ao risco para 
doenças não transmissíveis em adultos brasileiros: estudo transversal de base populacional. Rev 
Bras Est Pop 2012; 29(1):133-145.). 

∗∗ Yokota RTC, Vasconcelos TF, Ito MK, Dutra ES, Baiocchi KC, Merchan-Hamann E, Lopes EB, 
Barbosa RB. Prevalência de fatores de risco para doen- ças crônicas não-transmissíveis em duas 
regiões do Distrito Federal. Comum Ciên Saúde 2007; 18(4):289- 296. 

 

CSNA2T22 

 
Malta et al. [𝟑𝟒]∗, ao investigar os fatores de risco para doenças crônicas em beneficiários de planos 
de assistência à saúde, encontraram uma prevalência de 28,5% de fumantes e 36,5% de pessoas 

com consumo abusivo de álcool. (SILVA et. al., 2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Malta DC, Oliveira MR, Moura EC, Silva SA, Zouain CS, Santos FP, Morais Neto OLM, Penna 
GO. Fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis entre beneficiários da 
saúde suplementar: resultados do inquérito telefônico Vigitel, Brasil, 2008. Cien Saude Colet 2011; 
16(3):2011- 2022. 

 

CSNA2T23 

 
Chaiebe Castellarin [𝟑𝟓]∗ em pesquisa sobre consumo de álcool e cigarro com 258 indivíduos de 
Porto Alegre, encontraram prevalência maior de fumantes (67,0%) entre alcoolistas, quando 

comparada à prevalência entre os que não ingerem bebidas alcoólicas (43,0%). (SILVA et. al., 

2013) 
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Nota de fim de texto: 

∗ Chaieb JA, Castellarin C. Associação tabagismoalcoolismo: introdução às grandes dependências 
humanas. Rev Saude Publ 1998; 32(3):246-254. 

 

CSNA2T25 

 
Berto et al. [𝟑𝟔]∗, em estudo transversal com 1410 adultos em Botucatu (SP), também observaram 
associação estatisticamente significativa entre tabagismo e consumo excessivo de álcool em 

homens. (SILVA et. al., 2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Berto SJP, Carvalhaes MABL, Moura EC. Tabagismo associado a outros fatores 
comportamentais de risco de doenças e agravos crônicos não transmissíveis. Cad Saude Publica 
2010; 26(8):1573-1582. 

 

CSNA3T30 
 
Vasconcellos et al. [𝟐𝟔]∗, estudando a presença de características do processo de atendimento em 
uma amostra de prontuários referentes aos portadores de hipertensão arterial e diabetes mellitus em 
quatro municípios do Estado do Rio de Janeiro, ressalta que o pequeno número de registro das 
medidas de peso, pressão arterial e glicemia sugere dificuldades na continuação da prestação do 
cuidado e baixa qualidade técnico-científica, vez que o registro em prontuário caracteriza 
prosseguimento da assistência e a baixa qualidade técnico-científica corresponde à adequação das 

ações ao conhecimento vigente. (CORREIA; PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Vasconcellos MM, Gribel EB, Moraes IHS. Registros em saúde: avaliação da qualidade do 
prontuário do paciente na atenção básica, Rio de Janeiro, Brasil. Cad Saude Publica 2008; 24(Supl. 
1):5173-5182. 

 

CSNA3T36 
 
Vasconcellos et al. [𝟐𝟔]∗ defendem que a melhoria da qualidade do registro em saúde pode ocorrer 

mediante incentivo à estruturação de campos obrigatórios. (CORREIA; PADILHA; 

VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Vasconcellos MM, Gribel EB, Moraes IHS. Registros em saúde: avaliação da qualidade do 

prontuário do paciente na atenção básica, Rio de Janeiro, Brasil. Cad Saude Publica 2008; 24(Supl. 
1):5173-5182. 

 

CSNA3T37 
 
Por outro lado, Vasconcellos participaram igualmente de todas as etapas de elaboração do artigo. 
Costa e Frias [𝟑𝟕]∗ entendem que, ao identificar variáveis como “mais importantes”, pode-se 
estimular a cultura de não preenchimento em função da falta de valorização daquela variável. 

(CORREIA; PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Costa JMBS, Frias PG. Avaliação da completitude das variáveis da declaração de óbitos de 

menores de um ano residentes em Pernambuco, 1997-2005. Cien Saude Colet 2011; 16(Supl. 
1):1267-1274. 
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CSNA4T4 
 
Essas mudanças no padrão alimentar e no estilo de vida imprimiram um aumento significativo na 
prevalência de excesso de peso e obesidade, sendo que esta tem sido considerada como um dos 
principais fatores de risco para as DCNT. Esses achados são confirmados pela Pesquisa de 
Orçamentos Familiares (POF) [𝟓]∗, que constatou uma prevalência de 50% de excesso de peso na 
população adulta brasileira, baixo consumo de alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras e 
leguminosas e alto consumo de alimentos ricos em gordura saturada, açúcar e sal. Dados recentes 
[𝟔]∗∗ mostram que menos de 1/4 da população possui consumo recomendado de frutas e hortaliças, 

o que reflete a baixa qualidade da dieta do brasileiro. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 
2008- 2009: Antropometria e estado nutricional de crianças, adolescentes e adultos no Brasil. Rio 
de Janeiro: IBGE; 2010. 

∗∗ Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Gestão 
Estraté- gica e Participativa. Vigitel Brasil 2010: vigilância de fatores de risco e proteção para 
doenças crônicas por inquérito telefônico. Brasília: MS; 2011. 

 

2.2 Estilo indireto introduzido por verbo dicendi não-modalizador ou por termo 

equivalente 

 

CEEA4T3 

 
FAMA (1970) caracterizou o conjunto It de três formas diferentes: 
a) Quando It é composto por todas as informações de preços passados, há o mercado eficiente em 
sua forma fraca; 
b) Quando It é composto por todas as informações públicas (receitas, balanços etc), há o mercado 
eficiente em sua forma semiforte; 
c) Quando It é composto por todas as informações públicas e privadas (informações privilegiadas), 
há o mercado eficiente em sua forma forte. 

(ARTUSO; CHAVES NETO, 2014) 

 

CEEA4T11 

 
SHARPE (1992) identificou que tamanho e value e growth eram características capazes de explicar 
o retorno obtido por portfólios de ação. Analisando o desempenho de fundos de investimento nos 
Estados Unidos, no período de 1985 até 1989, o autor verificou que, praticamente, duas variáveis 

eram capazes de diferenciar os retornos dos fundos: value/growh e small/large. (ARTUSO; 

CHAVES NETO, 2014) 

 

CEEA4T17 

 
Analisando a correlação entre variáveis fundamentalistas, o risco beta e o retorno das ações, 
NAGANO, MERLO e SILVA (2003) concluíram que existe uma correlação positiva entre o retorno 
e o beta e liquidez das ações, e negativa entre o retorno e o valor de mercado, preço por valor 
patrimonial e Preço por Lucro. A amostra do estudo contou com as 55 empresas componentes do 
índice Ibovespa do período de 1995 a 2000. A correlação mais significativa foi a do índice P/L, 
seguida por valor de mercado. Não foram identificadas correlações significativas entre o retorno das 
ações e os índices Preço/Fluxo de Caixa, Preço/Vendas, Taxa de Dividendos e os níveis de 

endividamento das companhias. (ARTUSO; CHAVES NETO, 2014) 
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CSCA1T3 

 
Compreende-se, assim como coloca Adghirni, que esses profissionais sêniores conferem 

credibilidade às empresas jornalísticas pela notoriedade adquirida. (GADRET, 2014) 

 

CSCA1T16 

 
Para Charaudeau (2009), esse reconhecimento recíproco chama-se contrato de comunicação. O 
estabelecimento ou a manutenção desse contrato exige, segundo o autor, que estejam presentes 

na situação de comunicação algumas condições de enunciação. (GADRET, 2014) 

 

CSCA1T19 

 
Para Benetti (2008), a função primária do jornalismo seria oferecer o presente social, de acordo com 
o interesse público e a relevância social, entendendo o jornalismo como um lugar de enunciação 
institucional e os jornalistas como sujeitos determinados por uma estrutura social. Suas funções 
secundárias estariam relacionadas a vigiar o exercício do poder e contribuir para a construção da 

cidadania. (GADRET, 2014) 

 

CSCA1T20 

 
Segundo Bertasso e Lisboa (2012), é crescente a alusão explícita à organização jornalística nos 
últimos anos, mas a autorreferencialidade também aparece de modo implícito no discurso.  

(GADRET, 2014) 

 

CSCA2T2 

 
Por outro lado, esta lógica perde sentido no atual contexto da sociedade em vias de mediatização, 
conforme Braga (2006). Segundo o autor, em “Sobre ‘mediatização’ como processo interacional de 
referência”, a mediatização constitui-se hoje em transição entre diferentes processos interacionais 
hegemônicos. Um processo interacional de tendência hegemônico é definido como o parâmetro 

definidor da lógica dominante. (TRINDADE; SOUZA, 2014) 

 

CSCA2T12 

 
Também Maingueneau (1997), ao problematizar a questão do ethos , ressalta a relevância desta 
maneira de dizer, que se associa ao caráter, entendido como um conjunto de características de 
ordem psicológica que o ouvinte confere ao enunciador. Este caráter se constitui, assim, em um 
intercâmbio dos valores compartilhados culturalmente entre o enunciador e o ouvinte, em 

determinada sociedade (MAINGUENEAU, 1997: 47). (TRINDADE; SOUZA, 2014) 

 

CSCA2T16 

 
Essas propriedades simbólicas são dadas a partir de significados culturais. Estes significados estão 
em um movimento contínuo no mundo social e, segundo McCracken, são transferidos do mundo 
culturalmente constituído para os bens de consumo por meio da publicidade e do sistema de moda. 
A partir daí, estes significados culturais são transferidos aos consumidores individuais por meio de 
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rituais de posse, de troca, de arrumação e de despojamento (McCRACKEN, 2010:100) 

(TRINDADE; SOUZA, 2014) 

 

CSA2T25 

 
Segundo o autor, a ideia de consumo é muito mais apropriada, se pensada na perspectiva do 
consumo midiático, dos conteúdos midiáticos enquanto mercadorias, como também pensam as 
pesquisadoras Toaldo e Jacks (2013), ao tratarem do escopo teórico de projeto de pesquisa nacional 

coordenado pelas autoras, sobre o consumo midiático. (TRINDADE; SOUZA, 2014) 

 

CSCA3T13 

 
Originada na Austrália, as atividades de News se estendem para Ásia e Europa, tornando difícil 
identificá-la com um território específico. Baseado neste traço, Castells (2009) dirá que a News se 
afirma como um agente global. Hughes e EchoStar, organizações sediadas nos EUA, 
complementam tal complexidade. As alianças por eles constituídas participam de uma experiência 
mais complexa que a expansão, a partir de um país, para uma região. De fato, dizem respeito à 
oportunidade de conectar territórios distintos, produzindo, a partir da associação em rede, o espaço 

da televisão via satélite. (LADEIRA, 2014) 

 

CSCA4T2 

 

Lotman (2000: 32) estabelece o conceito de cultura como informação. Para o semioticista 

russo, mesmo ao considerarmos os objetos inanimados dentro de uma cultura ou os “monumentos 
da cultura material”, é necessário entender que esses objetos desempenham dupla função. 

(SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T5 

 
O vestuário, por exemplo, é uma parte da cultura material da moda que expressa seus valores 
simbólicos e míticos. Para Sant’Anna (2007) a moda situa-se no campo do imaterial, entretanto sua 
materialidade e expressividade dão-se através do vestuário. A moda e o vestuário, ou outros 
produtos materiais da moda, mesmo estando intrinsecamente ligados, não devem ser confundidos. 

(SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T15 

 
As ideias apresentadas por Baldini (2005) assinalam que a dinâmica da “substituição” do passado 
cedeu lugar à prática da “suplementação”, que acrescenta possibilidades ao que já foi proposto, 

reciclando e suplementando as propostas anteriores. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CHEA1T26 

 
Larrosa (1994, p. 48), inspirado nos estudos foucaultianos, diz que as histórias pessoais são 
constituídas em relação às histórias que escutamos, que lemos, e que elas, de alguma maneira, 
dizem-nos respeito na medida em que estamos compelidos a produzir nossa história em relação a 
elas. E a experiência de si está constituída, em grande parte, a partir dessas narrações. O que 
somos ou, melhor ainda, o sentido de quem somos, depende das histórias que contamos aos outros 

e a nós mesmos. (CARVALHO et. al., 2014) 
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CHEA1T27 

 
Frade e Maciel (2006) ressaltam que as cartilhas são os primeiros livros de leitura, têm um ideal 
pedagógico e se constituem como a primeira via de acesso no processo de escolarização, ou seja, 

objetos de implementação da pedagogia da alfabetização. (CARVALHO et. al., 2014) 

 

CHEA1T32 

 
Conforme Foucault, trata-se de buscar o já dito, reunir o que se pôde ouvir ou ler, e isso com uma 

finalidade que nada mais é do que a constituição de si (FOUCAULT, 2004, p. 149). (CARVALHO 

et. al., 2014) 

 

CHEA2T19 

 
Segundo Giubilei (1993), é muito comum no campo da educação a tentativa de transplantar os 
conhecimentos que se tem das características da criança e do adolescente para a compreensão da 
personalidade do adulto. E é justamente aqui que se dão os grandes impactos, não só para o adulto 
que se vê muitas vezes incompreendido, como para o educador que geralmente não consegue 

alcançar suas metas de trabalho. (CACHIONI et. al., 2015) 

 

CHEA2T10 

 
Escarbajal (2009) possui ideias semelhantes às de Giubilei. Para o autor, é um lamentável erro 
considerar a educação de idosos nas mesmas perspectivas utilizadas em outras etapas da vida. Os 
programas educacionais para a terceira idade devem ter como ponto de partida conhecimentos 
específicos sobre as características dessa clientela, que possui peculiaridades garantidas pelo seu 
próprio desenvolvimento e experiências acumuladas, que lhes confere autonomia para decidir 

quando, como e o que desejam aprender. (CACHIONI et. al., 2015) 

 

CHEA2T11 

 
Segundo Clavijo (1999), para qualquer atividade desenvolvida num programa universitário para 
idosos, são fundamentais três aspectos:  
1. O aspecto humano: o professor e o aluno – a aprendizagem deve concentrar-se no educando, 
conduzida por ele; o professor tem o papel de facilitador. A atenção dos educadores deve fazer-se 
de modo a proporcionar uma relação educativa, democrática, pluralista e participativa que sugere a 
dicotomia professor-aluno, eliminando a tendência tradicional de que o professor seja o eixo central 
do processo educativo e o aluno relegado à situação de mero receptor. 
2. O paradigma didático: a aula deve ser um lugar de encontro, de interação social e intercâmbio de 
experiências, para a construção de um conhecimento que possa ser socialmente compartilhado.  
3. Conceitualização da aprendizagem: deve ser significativa – os novos conhecimentos precisam ter 
um valor prático e relevante para a vida do aluno idoso. Uma das razões pelas quais os adultos 
continuam aprendendo com eficácia é que concentram sua aprendizagem nas áreas de experiência 
de seu interesse. Portanto, impulsiona-se uma motivação fundamental – a vontade de aprender – 
como principal auxiliar da aprendizagem, além do que pessoas que se mantêm em atividade nas 

tarefas intelectuais conservam essa capacidade ao longo de sua vida. (CACHIONI et. al., 2015) 

 

CHEA2T12 

 
Palma (2000) apresenta a educação permanente como norteadora da proposta pedagógica de 
programas para idosos. Adota a metodologia participativa problematizadora, sugerida por Bordenave 
(1983), como referencial para a prática docente. Segundo a autora, numa proposta pedagógica de 
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educação permanente direcionada a adultos maduros e idosos, mas que pode abranger todas as 
idades, os envolvidos são o investigador-educador e o educando-ator, coparticipantes no processo 
de indagar e refletir acerca de sua própria realidade para descrevê-la e explicá-la, gerar 
conhecimento e atuar sobre ela. Isso porque, à medida que o homem reflete sobre o seu contexto e 
responde aos seus desafios, ele se compromete, cria cultura, constrói a si mesmo e se torna sujeito. 

(CACHIONI et. al., 2015) 

 

CHEA2T20 

 

Aulas dialógicas professor-aluno, seguida de aulas expositivas, e das dinâmicas de grupo, 

foram as estratégias/metodologias, com maiores emissões de respostas, utilizadas para 

ensinar o aluno idoso nas atividades desenvolvidas na UnATI EACH, entre os docentes 

entrevistados. Eles ainda consideram que a aula dialógica é a mais apropriada segundo as 

características das atividades e dos temas abordados. Esta posição pedagógica é confirmada 

por Palma (2000). Para a autora, os idosos não são aprendizes passivos, mas devem contribuir 

ativamente para o seu próprio aprendizado e, por extensão, para toda a sociedade. (CACHIONI 

et. al., 2015) 

 

CHEA2T25 

 
Para Kretzer et al. (2010), pode-se observar que na tendência pedagógica tradicional, as ações de 
ensino estão centradas na exposição dos conhecimentos pelo educador. O educador assume 
funções como vigiar e aconselhar os educandos, corrigir e ensinar a matéria. É visto como a 
autoridade máxima, um organizador dos conteúdos e estratégias  de ensino e, portanto, o único 
responsável e condutor do processo educativo. Há predominância da exposição oral dos conteúdos, 
seguindo uma sequência predeterminada e fixa, independentemente do contexto social; enfatiza-se 
a necessidade de repetições para garantir a memorização dos conteúdos. Os conteúdos e 
procedimentos didáticos não estão relacionados ao cotidiano do educando e muito menos às 

realidades sociais. (CACHIONI et. al., 2015) 

 

CHEA2T26 

 
Segundo Palma (2001), na relação educador educando prevalece a autoridade do educador, 
exigindo uma atitude receptiva dos educandos e impedindo a comunicação entre eles. O educador 
transmite o conteúdo como uma verdade a ser absorvida. Os conteúdos correspondem aos 
conhecimentos e valores sociais acumulados pelas gerações passadas como verdades acabadas, 
e, embora o momento de ensino vise à preparação para a vida, não busca estabelecer relação entre 
os conteúdos que se ensinam e os interesses dos educandos idosos, tampouco entre esses e os 

problemas reais que afetam a sociedade. (CACHIONI et. al., 2015) 

 

CHEA3T20 

 
O diferente feito desigual é responsável pela desigualdade escolar. Para Arroyo (2010), essa 

perspectiva tem raízes profundas na cultura escolar brasileira. (VASQUES; BAPTISTA, 2014) 

 

CHEA3T23 

 
Para Arroyo (2010), pela polarização que estabelecem, dentro-fora, incluído-excluído, as diretrizes 
inclusivas enfraquecem os ideais de superação das desigualdades na medida em que deslocam o 

foco para questões de pertencimento ou não aos espaços universais. (VASQUES; BAPTISTA, 

2014) 
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CHEA4T12 

 
Para Meirieu (2001), Itard tem importância decisiva no pensamento pedagógico contemporâneo. 
Apesar de ignorada pela maioria, essa experiência por ele desenvolvida tem um caráter fundador, e 

seus escritos são de uma extraordinária riqueza. (HAAS; TEZZARI, 2014) 

 

CHEA4T15 

 
Para Canevaro e Gaudreau (1989), os relatórios são instrumentos importantes para apresentar: a 
filosofia da educação em geral e da educação dos idiotas e surdos-mudos em particular; os seus 
métodos de ensino concretos; algumas modificações cotidianas, que ele agregava ao seu método 
em observação às reações de seu aluno e, sobretudo, nas relações envolvendo a dificuldade de 

aprendizagem de Victor. (HAAS; TEZZARI, 2014) 

 

CSNA1T20 

 
O fato dos pacientes do SUS iniciarem a terapia nutricional com parâmetros antropométricos 
superiores aos dos assistidos pela Rede Suplementar pode ser explicado pela dificuldade de acesso 
aos serviços públicos de saúde por aquela população. O estudo de Moscon e Krüger [𝟑𝟐]∗ respalda 
essa afirmação mostrando alguns fatores que dificultam o acesso, como: a demora do agendamento 
de consulta com especialistas na atenção secundária, serviços inviabilizados por infraestrutura ou 
equipamentos sucateados e falta de alguns profissionais nas equipes multidisciplinares. Além disso, 
os pacientes procuram esses serviços quando apresentam graus mais avançados de obesidade, 
uma vez que a consciência do tratamento ainda predomina sobre a da prevenção e, segundo 
Moscon e Krüger [𝟑𝟐]∗∗, a população brasileira não tem o costume de buscar os serviços clínicos da 

atenção básica. (SANTOS et al., 2014) 
 

Nota de fim de texto: 

∗ Moscon N, Krüger TR. O serviço social na atenção básica e o acesso aos serviços de saúde. 
Rev Saude Publica 2010; 3(2):88-98. 

∗∗ Moscon N, Krüger TR. O serviço social na atenção básica e o acesso aos serviços de saúde. 
Rev Saude Publica 2010; 3(2):88-98. 

 

CSNA2T16 

 
A prevalência elevada de sobrepeso e a obesidade apontada por ambos os estudos são 
preocupantes, já que se associam com HAS, hipercolesterolemia, doenças cardiovasculares e 
diabetes mellitus tipo 224. Carneiro et al. [𝟐𝟕]∗ identificaram maior prevalência de HAS nas pessoas 

com obesidade e com maior concentração de gordura na região abdominal. (SILVA et. al., 2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Carneiro G, Faria NA, Ribeiro Filho FF, Guimarães A, Lerário D, Ferreira SRG, Zanella MT. 
Influência da distribuição da gordura corporal sobre a prevalência de hipertensão arterial e outros 
fatores de risco cardiovascular em indivíduos obesos. Rev Assoc Med Bras 2003; 49(3):306-311. 

 

CSNA2T13 

 
Quanto à presença de doenças crônicas na família, grande parte dos entrevistados (88,6%) relatou 
a existência de uma ou mais enfermidades, resultado similar ao encontrado no estudo de Araújo et 
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al. [𝟐𝟓]∗ onde 88,2% dos indivíduos referiram possuir histórico familiar positivo para DCNT. (SILVA 

et. al., 2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Araújo FALV, Almeida M I, Bastos VC. Aspectos Alimentares e Nutricionais dos Usuários do 
Restaurante Popular Mesa do Povo. Saúde Soc 2007; 16(1):117-133. 

 

EEQA1T13 
 
Segundo Mall et al. (2006), alterações no pH podem afetar o processo de adsorção por meio da 
dissociação de grupos funcionais presentes nos sítios ativos do adsorvente. Dessa forma, é 
necessário conhecer a influência que este parâmetro exerce sobre o processo de adsorção de 

corantes. (MARIN et. al., 2015) 

 

CSNA2T16 

 
A prevalência elevada de sobrepeso e a obesidade apontada por ambos os estudos são 
preocupantes, já que se associam com HAS, hipercolesterolemia, doenças cardiovasculares e 
diabetes mellitus tipo 224. Carneiro et al. [𝟐𝟕]∗ identificaram maior prevalência de HAS nas pessoas 

com obesidade e com maior concentração de gordura na região abdominal. (SILVA et. al., 2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Carneiro G, Faria NA, Ribeiro Filho FF, Guimarães A, Lerário D, Ferreira SRG, Zanella MT. 
Influência da distribuição da gordura corporal sobre a prevalência de hipertensão arterial e outros 
fatores de risco cardiovascular em indivíduos obesos. Rev Assoc Med Bras 2003; 49(3):306-311. 

 

CSNA2T19 

 
De modo semelhante, estudo de Carvalhaes et al. [𝟑𝟎]∗ com 1.410 indivíduos maiores de 18 anos, 

identificou que quanto maior o nível de escolaridade menor o sedentarismo. (SILVA et. al., 2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Cavalhaes MABL, Moura EC, Monteiro CA. Prevalência de fatores de risco para doenças 
crônicas: inquérito populacional mediante entrevistas telefônicas em Botucatu, São Paulo, 2004. Rev 
Bras Epidemiol 2008; 11(1):14-23. 

 

CSNA2T24 

 
Em estudo com 2.177 indivíduos adultos da cidade de Pelotas (RS), foi identificado que os 
tabagistas apresentaram maior prevalência de consumo abusivo de álcool, principalmente os 

fumantes pesados (20 cigarros por dia ou mais) [𝟑𝟑]∗. (SILVA et. al., 2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Costa JSD, Silveira MF, Gazalle FK, Oliveira SS, Hallal PC, Menezes AMB, Gigante DP, Olinto 
MTA, Macedo S. Consumo abusivo de álcool e fatores associados: estudo de base populacional. 
Rev Saude Publ 2004; 38(2):284-291. 

 

EEQA1T14 
 
O corante utilizado neste estudo possui um grupo sulfonato, responsável por seu caráter aniônico, 
possuindo, portanto, carga superficial negativa. De acordo com a análise do pHPCZ, tem-se que em 
meio ácido (pH < 4) a superfície do adsorvente é carregada positivamente, sendo assim, segundo 
AlDegs et al. (2000), como a superfície do adsorvente possui cargas positivas em pH menores que 
4, existe uma alta atração eletrostática entre a superfície positivamente carregada do adsorvente e 
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o corante aniônico, o que explica o fato da adsorção do corante ser favorecida em pH inferior a 4. 

(MARIN et. al., 2015) 

 

EEQA2T1 

 
Segundo dados do balanço energético nacional [𝟐]∗, em 2011 cerca de 44% do total de energia 
produzida no país teve como origem as fontes renováveis, destacando-se o Brasil em relação aos 
demais países no uso dessas fontes energéticas, pois em 2011 apenas 13% da energia do mundial 
foi gerada por fontes renováveis. Dentre essas fontes, a de maior utilização no país foi o etanol, que 
representou 4,7% de toda a energia consumida no país no ano de 2011, representando um volume 

aproximado de 23 milhões de 𝒎𝟑. (MIRANDA; CAMELO; LUCENA, 2013) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ BEN (Balanço energético Nacional). Disponível em: 
https://ben.epe.gov.br/downloads/Resultados_Pre_BEN_2012.pdf, visitado em 14/06/2012. 

 

EEQA3T9 

 
A redução do pH do meio a ser fermentado, após a adição do inóculo, deve-se aos produtos 
secundários (ácido lático, cítrico e succínico), produzidos no inóculo durante o crescimento celular e 

multiplicação das leveduras, conforme menciona Hashizume (2001) em seus estudos. (BACH et. 

al., 2014) 

 

EEQA3T10 

 
Essa redução pode ter sido resultado do consumo do nitrogênio proteico como fonte de nutriente 
para a levedura conforme citado por Pinheiro (2004) em seus estudos, ou também devido à 
retenção de partículas sólidas no papel filtro qualitativo durante a filtração do fermentado alcoólico. 

(BACH et. al., 2014) 

 

2.3 Estilo indireto encoberto 

 

CEEA1T2 

 
Após o ajuste, a fração de itens conformes retorna ao valor iniciap . Exemplos em que a utilização 
desta metodologia é bem sucedida incluem processo automático de solda, produção de 
semicondutores, produção de diodos utilizados em placas de circuito impressos e em processos 
químicos. De maneira geral, sistemas de produção que utilizam controle automático podem 
beneficiar-se da metodologia aqui discutida, como apresentado por Taguchi et al. (2004). 

(TRINDADE; HO; QUIRINO, 2007) 

 

CEEA1T3 

 
Um procedimento para monitorar processos on-line para variáveis foi introduzido por Taguchi 
(1985) e Taguchi et al. (1989). O planejamento deste método é tratado por ele através de critérios 

econômicos. (TRINDADE; HO; QUIRINO, 2007) 
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CEEA1T8 

 
Assim como no procedimento proposto por Taguchi, descrito na seção 2, o intervalo ótimo de 
diagnóstico e o limite ótimo de controle serão dados pelos valores de m e d que minimizam  uma 

função perda L. (TRINDADE; HO; QUIRINO, 2007) 

 

CEEA1T9 

 
Todavia, diferentemente de Taguchi que expressou L apenas como função de determinados custos, 
uma nova expressão analítica de L em função destes custos será apresentada, uma outra forma de 
calcular o número esperado de itens não conformes produzidos será obtida e um custo de falso 
alarme será incorporado na modelagem do processo { } ( ) Xi,Θi :i ≥ 0 , onde os termos Θi , i ≥ 0, 

representarão a média do processo no instante da produção do i-ésimo item. (TRINDADE; HO; 

QUIRINO, 2007) 

 

CEEA1T10 

 
Além disso, tanto a perda de Taguchi quanto a perda proposta diminuem a medida que o valor de ∆ 
é  aumentado. Isto é razoável pois aumentar ∆ significa que tem-se menos chance de produzir  itens 

não conformes, o que leva a um custo (perda) menor. (TRINDADE; HO; QUIRINO, 2007) 

 

CEEA2T2 

 
Em processos químicos ou em monitoramento on-line a presença de correlação entre as unidades 
amostrais (chamada de autocorrelação) é muito comum. Como a autocorrelação afeta as estimativas 
de variabilidade do processo, o uso de gráficos de controle construídos sob a suposição de 
independência não são adequados para o monitoramento de processos deste tipo podendo levar a 

conclusões equivocadas sobre o desempenho dos mesmos (Alwan e Roberts,1995). (MINGOTI;  

YASSUKAWA, 2008) 

 

CEEA2T3 

 
Muitos artigos tem sido publicados na literatura com o objetivo de avaliar os efeitos da autocorrelação 
nos gráficos de controle existentes e propor correções de modo a torná-los mais eficazes nessas 

situações (ver por exemplo, Apley e Shi, 1999; Atienza et al., 2002; Claro et al. 2007). (MINGOTI;  

YASSUKAWA, 2008) 

 

CEEA2T5 

 
Outras propostas baseiam-se no tratamento das observações amostrais sequenciais do processo 
como uma série temporal sendo possível então o uso de modelos da classe ARIMA para modelagem 
da série e construção do gráfico de controle correspondente ou da metodologia de Geoestatística 
para obter estimativas do desvio-padrão do processo que são incorporadas nos gráficos de controle 

de Shewhart (Mingoti e Fidelis, 2001). (MINGOTI;  YASSUKAWA, 2008) 

 

CEEA2T6 

 
Outros procedimentos envolvem a transformação do controle univariado para multivariado (Apley e 
Tsung, 2002; Alwan e Alwan, 1994) através da separação da seqüência de n observações do 
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processo em grupos de tamanhos g, interseccionados ou não, e construídos preservando-se a 

ordem das observações na seqüência. (MINGOTI;  YASSUKAWA, 2008) 

 

CEEA2T7 

 
Assim o problema pode ser visto como um caso g-variado com uma amostra de Tamanho n2 se n 
for par e os grupos não tiverem intersecção Testes estatísticos como o T 2 de Hotelling (Mason e 
Young, 2002) podem então ser usados para o monitoramento da média do processo univariado e a 

autocorrelação é incorporada no gráfico de controle(ver também Rocon, 2004). (MINGOTI; 

YASSUKAWA, 2008) 

 

CEEA2T8 

 
Uma alternativa mais simples é a escolha do intervalo ótimo de amostragem que elimine a correlação 
entre amostras, entretanto o intervalo de amostragem para tal fim pode vir a ser muito grande 
permitindo assim que muitos itens não conformes sejam produzidos (Amorim e Costa,1994). 

(MINGOTI; YASSUKAWA, 2008) 

 

CEEA2T9 

 
Em Mingoti e Neves (2005) mostrou-se que os estimadores construidos via etodologia de 
geoestatística são melhores que a variância amostral S2 e que os estimadores baseados na 
amplitude amostral, para representar a variabilidade natural dos processos autocorrelacionados. 

(MINGOTI; YASSUKAWA, 2008) 

 

CEEA2T10 

 
No entanto, o desempenho dos gráficos de Shewhart para a média do processo usando as 
estimativas de geoestatística não foi testada por esses autores e nem mesmo em Mingoti e Fidelis 

(2001) no qual a proposta foi inicialmente apresentada. (MINGOTI; YASSUKAWA, 2008) 

 

CEEA2T13 

 
O gráfico de controle equivale a um teste de hipótese em que pontos amostrais (ou funções destes) 
entre os limites de controle equivalem a não rejeitar a hipótese de que o processo está sob controle 
estatístico enquanto que pontos fora desses limites equivalem a rejeitar esta hipótese (Montgomery, 

2004). (MINGOTI; YASSUKAWA, 2008) 

 

CEEA2T14 

 
Estudos mostram que o gráfico de controle de Shewhart é mais apropriado para detectar a 
ocorrência de grandes desvios da média do processo sendo pouco poderoso para detecção de 
pequenas mudanças (ver Costa et. al., 2005) além de ser fundamentado na suposição de 

independência entre as unidades amostrais no que se refere a variável X em questão. (MINGOTI; 

YASSUKAWA, 2008) 
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CEEA2T16 

 
Estudos mostram que o CUSUM é mais poderoso que o gráfico de controle de Shewhart para 
detecção de pequenos desvios na média do processo e é equivalente a este no caso de grandes 

mudanças (Costa et al., 2005). (MINGOTI; YASSUKAWA, 2008) 

 

CEEA2T18 

 
Alguns dos valores de λ, frequentemente escolhidos para o planejamento do gráfico são 0,1 e 0,2 

(Montgomery, 2004). (MINGOTI; YASSUKAWA, 2008) 

 

CEEA2T19 

 
A escolha da constante λ é discutida por vários autores entre eles Lucas e Saccucci (1990), Box e 

Luceno (1997) e Epprecht et. al. (1998). (MINGOTI; YASSUKAWA, 2008) 

 

CEEA2T20 

 
Dependendo do valor escolhido para λ é possível mostrar que o gráfico EWMA é mais poderoso 
que o de Shewhart para detecção de pequenas mudanças na média do processo além de ser robusto 
em relação a não-normalidade da distribuição da característica de qualidade X (ver Costa e. al. 2005 

e Montgomery, 2004). (MINGOTI; YASSUKAWA, 2008) 

 

CEEA2T21 

 
O Gráfico EWMA tem sido também recomendado para o monitoramento de processos 

autocorrelacionados (Mastrangelo e Montgomery, 1991; Hunter, 1986). (MINGOTI; 

YASSUKAWA, 2008) 

 

CEEA2T22 

 
Quando não se considera a correlação entre as unidades amostrais quando essa existe a eficiência 
dos gráficos de controle apresentados na seção 2 é diretamente afetada, podendo fornecer 
conclusões inapropriadas uma vez que a taxa de alarmes falsos e o poder dos gráficos são afetados 

(Mingoti e Fidelis, 2001; Claro, et al, 2007; Alwan e Roberts,1995). (MINGOTI; YASSUKAWA, 

2008) 

 

CEEA2T24 

 
Uma das propostas quando se tem autocorrelação entre as unidades amostrais é tratar a série de 
observações sequenciais do processo como uma série temporal. A partir daí, busca-se o melhor 
modelo estatístico na classe ARIMA (Morettin e Toloi, 2004) para descrever o comportamento da 

série de observações do processo. (MINGOTI; YASSUKAWA, 2008) 
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CEEA2T25 

 
Uma vez ajustado o modelo, os seus resíduos são utilizados para monitorar a média do processo já 
que uma mudança na média da característica da qualidade X se reflete diretamente nos resíduos do 

modelo ARIMA (Box e Luceno, 1997). (MINGOTI; YASSUKAWA, 2008) 

 

CEEA2T26 

 
Como a estatística EWMA é uma média ponderada de todas as observações passadas e a atual, o 
gráfico de controle levaria em consideração a autocorrelação entre as observações amostrais do 

processo (Montgomery, 2004). (MINGOTI; YASSUKAWA, 2008) 

 

CEEA2T31 

 
Com o objetivo de avaliar o desempenho das cartas de controle apresentadas nas Seções 2 e 3, 
com respeito ao ARL em controle e fora de controle, foram geradas várias séries de observações 
autocorrelacionadas provenientes dos modelos ARMA estacionários e invertíveis (Morettin e Toloi, 

2004). (MINGOTI; YASSUKAWA, 2008) 

 

CEEA3T1 

 
As propriedades dos gráficos de controle com parâmetros variáveis têm sido objeto de estudo de 

vários pesquisadores (ver Tagaras, 1998; e, em português, Costa, 1998a). (EPPRECHT; COSTA; 

MENDES, 2005) 

 

CEEA3T3 

 
O ganho marginal de desempenho ao variar cada parâmetro de projeto do gráfico de controle entre 
mais de dois valores é desprezível em relação a quando eles assumem apenas dois valores (ver 
Reynolds et al., 1988; Reynolds, 1989, 1995; Runger & Pignatiello, 1991; Prabhu et al., 1994; Porteus 
& Angelus, 1997; e Zimmer et al., 1998); conseqüentemente, os esquemas duais têm sido os mais 

usuais. (EPPRECHT; COSTA; MENDES, 2005) 

 

CEEA3T6 

 
A idéia de usar gráficos de parâmetros variáveis foi naturalmente estendida a outros esquemas 
estatísticos, tais como os gráficos de X e R, gráficos CUSUM e EWMA (ver Reynolds et al., 1990; 

Saccucci et al., 1992; e Costa, 1998b, 1999b). (EPPRECHT; COSTA; MENDES, 2005) 

 

CEEA3T7 

 
A proposta de uso de esquemas adaptativos para gráficos de controle de c, np, u e p é recente (ver 

Epprecht & Costa, 2001; e Epprecht et al., 2003). (EPPRECHT; COSTA; MENDES, 2005) 

 

CEEA3T8 

 
Aqui, prefere-se o termo “gráficos adaptativos” (ou ainda “esquemas adaptativos”), a fim de distingui-
los dos gráficos de p ou de u com parâmetros variáveis já existentes na literatura, nos quais o 
tamanho das amostras varia em função da disponibilidade de itens para inspeção (Montgomery 
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(2001), p. 298-303 e 319-322; Costa et al. (2004), p. 215-217 e 225-226). (EPPRECHT; COSTA; 

MENDES, 2005) 

 

CEEA3T21 

 
Estes projetos são os fornecidos por Epprecht et al. (2003), que os obtiveram por busca exaustiva 

no espaço dos parâmetros 𝜣𝟏 e 𝜣𝟐 (acrescentando as restrições 𝟎, 𝟐 < 𝒎𝟏 < 𝟎, 𝟖 e 𝒎𝟐 < 𝟓,0 por 

considerações de ordem prática). (EPPRECHT; COSTA; MENDES, 2005) 

 

CEEA3T22 

 
Sintetizando as duas últimas observações, pode-se dizer que, como regra geral, da mesma maneira 
que ocorre com a aplicação de esquemas adaptativos a gráficos de controle por variáveis (ver por 
exemplo Costa, 1999a), esquemas adaptativos de maior ordem (com maior número de parâmetros 
variando entre dois valores) são mais sensíveis para a detecção de alterações pequenas a 
moderadas no nível de qualidade do processo; além disso, deve-se adotar o menor valor 

operacionalmente possível para 𝒉𝟐. (EPPRECHT; COSTA; MENDES, 2005) 

 

CEEA3T13 

 
A velocidade de detecção pelo gráfico pode ser medida pelo tempo esperado entre a ocorrência de 
uma causa especial e sua sinalização (TES, “tempo esperado até o sinal” – ver Costa et al., 2004). 

(EPPRECHT; COSTA; MENDES, 2005) 

 

CEEA3T14 

 
Através das propriedades das cadeias de Markov, tem sido possível obter medidas de desempenho 
dos gráficos adaptativos (ver, por exemplo, Prabhu et al., 1994; e Costa, 1997, 1998a). 

(EPPRECHT; COSTA; MENDES, 2005) 

 

CEEA4T1 

 
No Brasil, a comunidade científica tem voltado sua atenção para esse tema, o que já gerou alguma 
base científica sobre o assunto. Porém, é pouco difundida a utilização da Análise Multivariada nesses 
estudos, pois, tipicamente, as variáveis são avaliadas de maneira isolada. Exceções são os 
trabalhos de TAVARES (2010) e ARTUSO e CHAVES NETO (2010), que utilizaram técnicas de 
reconhecimento de padrões para analisar conjuntamente diversas variáveis fundamentalistas. 

(ARTUSO; CHAVES NETO, 2014) 

 

CEEA4T4 

 
Durante as décadas de 1960 e 1970, grande parte das publicações na área das finanças tentou 
comprovar a hipótese de eficiência informacional do mercado, com quase todas favorecendo a HME. 
Porém, nas décadas seguintes, essa situação se inverteu devido, principalmente, à evolução da 
informática, ao uso de bancos de dados maiores e mais confiáveis e às técnicas estatísticas cada 
vez mais sofisticadas (COSTA JR; COSTA, 2000). Tais indícios de ineficiência são ainda mais fortes 
nos mercados em desenvolvimento como o brasileiro (COSTA JR, LEAL e LEMGRUBER, 2000; 

LIMA, 2003; FORTI, PEIXOTO e SANTIAGO, 2009). (ARTUSO; CHAVES NETO, 2014) 
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CEEA4T5 

 
Isso é feito através de combinações lineares dos 𝑿 criando os 𝒀’s, tendo em vista que combinações 

lineares são funções de 𝑿 e por outro lado são de fácil cálculo. Portanto, seja 𝝁𝟏𝒀 a média dos 𝒀’s 

obtidos dos 𝑿’s pertencentes à população 𝒑𝟏 e 𝝁𝟐𝒀 a média dos 𝒀’s obtidos dos 𝑿’s pertencentes a 

𝒑𝟐, então se seleciona a combinação linear que maximiza a distância quadrática entre 𝝁𝟏𝒀 e 𝝁𝟐𝒀 

relativamente à variabilidade dos 𝒀’s (GUIMARÃES, 2000). (ARTUSO; CHAVES NETO, 2014) 

 

CEEA4T6 

 
A razão anterior é maximizada por considerar que a matriz de covariância é positiva definida, e então 
a demonstração é feita aplicando o lema de maximização baseado nas desigualdades de Cauchy-

Schwarz, resultando em 𝑪 = 𝑲 ∑ 𝜹 = 𝑲 ∑ (𝝁𝟏 − 𝝁𝟐)−𝟏−𝟏  para qualquer 𝑲 ≠ 𝟎 (JOHNSON; 

WICHERN, 1998). (ARTUSO; CHAVES NETO, 2014) 

 

CEEA4T7 

 
Uma das estatísticas mais utilizadas para denotar a significância estatística do poder discriminatório 
de uma função discriminante é o lambda de Wilks. Ele é um dos critérios baseados na Análise de 
Variância Multivariada (MANOVA) para avaliar diferenças multivariadas entre grupos (HAIR, 

ANDERSON, TATHAM; 1987). (ARTUSO; CHAVES NETO, 2014) 

 

CEEA4T8 

 
A distribuição exata do Lambda de Wilks não é conhecida, entretanto, se tem aproximações à 

distribuição (MARDIA, KENT, BIBBY; 1979). (ARTUSO; CHAVES NETO, 2014) 

 

CEEA4T9 

 
Os métodos de regressão têm como objetivo principal descrever a relação entre uma variável 
resposta (dependente) e uma ou mais variáveis explicativas (independentes). O que distingue o 
modelo de regressão logística do modelo de regressão linear é que a variável resposta no primeiro 

caso é binária ou dicotômica (GUIMARÃES, 2000). (ARTUSO; CHAVES NETO, 2014) 

 

CSCA1T17 

 
Mas antes de entrar nesse aspecto, é importante ressaltar que é a condição de finalidade, ou seja, 

“informar para quê?”, que rege as demais (BENETTI, 2008). (GADRET, 2014) 

 

CEEA4T14 

 
COSTA JR e NEVES (2000) realizaram um estudo no mercado brasileiro cujo objetivo principal foi 
verificar a influência das variáveis fundamentalistas nas rentabilidades médias das ações. O período 
de análise compreende de 1987 a 1996 e as variáveis explicativas utilizadas nesse estudo foram: 

Preço/Lucro, Preço de Mercado, Preço/Valor Contábil e o beta do modelo CAPM. (ARTUSO; 

CHAVES NETO, 2014) 
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CEEA4T15 

 
BRUNI (1998), analisando o comportamento de 265 ações preferenciais e 65 ações ordinárias de 
empresas brasileiras negociadas na Bovespa, no período compreendido entre julho de 1986 e julho 
de 1997, encontrou as seguintes associações entre o retorno apresentado pelas ações e variáveis 
fundamentalistas. Ações ordinárias e preferenciais com o múltiplo P/VC baixo apresentaram retornos 
significativamente mais elevados para o período de 1988 a 1995. Em relação ao múltiplo P/L os 
resultados observados não foram considerados significativos para nenhum momento do período 

estudado, o mesmo ocorrendo para a relação preço por fluxo de caixa (P/FC). (ARTUSO; CHAVES 

NETO, 2014) 

 

CSCA3T1 

 
No campo da comunicação muito se escreveu sobre a renovação sociocultural possível de observar 
como consequência das tecnologias da comunicação e da informação (Felinto, 2005; Lemos, 2002; 

Lévy, 1997). (LADEIRA, 2014) 

 

CSCA1T1 

 
A produção jornalística, mesmo em sua gênese, sempre esteve imbricada aos desenvolvimentos 
tecnológicos de uma época. Desde a introdução dos tipos móveis nas prensas gráficas, que permitiu 
maior tiragem de jornais a custos menores, passando pelo telégrafo, pelos recursos de rádio e 
teledifusão até a rede mundial de computadores, a tecnologia não apenas alterou as práticas sociais 
(BRIGGS; BURKE, 2006) e a noção de tempo social (FRANCISCATO, 2005), como também 
impactou o jornalismo como parte de um regime produtor de visibilidade pública (THOMPSON, 

2009). (GADRET, 2014) 

 

CSCA1T2 

 
Entende-se nesse estudo que o profissional sênior é aquele que, no ambiente corporativo, “designa 
o indivíduo que acumula mais tempo de experiência profissional em contraposição ao ‘júnior’, mais 

jovem e iniciante” (ADGHIRNI, 2013, p. 1). (GADRET, 2014) 

 

CSCA1T4 

 
Neide Duarte formou-se em jornalismo em 1974 e faz parte do quadro de repórteres da emissora 
desde 2005. Anteriormente, já havia atuado na Rede Globo entre 1980 e 1995. Cobriu a campanha 
Diretas Já, as mortes de Tancredo Neves e Airton Senna, além do acidente da Tam (MEMÓRIA..., 

2013). (GADRET, 2014) 

 

CSCA1T5 

 
Sandra Moreyra é a quarta geração de jornalistas de sua família. Tanto bisavó, avó quanto pai, 
Sandro Moreyra – reconhecido jornalista esportivo no Rio de Janeiro – atuaram em jornais e revistas. 
Formou-se jornalista em 1976 e entrou da Rede Globo em 1984, com uma breve passagem nos 
anos 90 pela GloboNews. Participou das coberturas do Plano Cruzado e da chacina de Vigário Geral. 

(MEMÓRIA..., 2013). (GADRET, 2014) 
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CSCA1T6 

 
Heraldo Pereira começou sua carreira no jornalismo ainda adolescente em uma rádio de Ribeirão 
Preto. Aos 18 anos, em 1979, integrou a equipe que ajudou a montar a TV Ribeirão, afiliada da Rede 
Globo. Após uma breve passagem na TV Manchete, foi para a emissora carioca, passando pelas 
sucursais de São Paulo e Brasília. Entre as coberturas de destaque estão a Constituinte, as primeiras 

eleições diretas, o Plano Collor e o Plano Real (MEMÓRIA..., 2013). (GADRET, 2014) 

 

CSCA1T7 

 
Glória Maria estreou como repórter em 1971, na Rede Globo. Foi a primeira jornalista a entrar ao 
vivo em uma emissora brasileira no ano de 1977, mostrando o movimento de saída de carros no Rio 
de Janeiro. Foi apresentadora do Fantástico e ficou conhecida pelas reportagens sobre locais 
exóticos ao redor do mundo, assim como por seus relatos sobre aventuras, como saltar de bungee 

jumping (MEMÓRIA..., 2013). (GADRET, 2014) 

 

CSCA1T9 

 
Beatriz Thielmann é jornalista e repórter especial da TV Globo, dedicando-se atualmente ao Globo 
Repórter. Trabalha para a organização desde 1982, onde realizou a primeira entrevista com Fidel 
Castro a uma emissora de televisão brasileira (THIELMANN, 2013). Possui uma empresa de media 

training e vídeos institucionais (SUMMUS, 2013). (GADRET, 2014) 

 

CSCA1T14 

 
Sobre o primeiro paradigma, Brin, Charron e Bonville (2013) o intitulam de jornalismo de transmissão, 
que se configura no período das gazetas, no qual os gazeteiros atuavam como um elo entre os 
leitores e as fontes. Ainda não havia se configurado uma identidade discursiva ao jornalismo e ao 
jornalista. Isso ocorre somente no momento em que emerge a figura do editor de jornal, que coloca 
sua publicação a serviço de lutas políticas que prega aos convertidos e é financiado por leitores, 
mecenas e uma modesta publicidade, no paradigma que os autores chamam de jornalismo de 

opinião. (GADRET, 2014) 

 

CSCA1T15 

 
Para que o jornalismo possa inserir-se como instituição social de mediação e organização dos 
acontecimentos que irrompem no cotidiano (HALL et al, 1999; RODRIGUES, 1999), é preciso que 
haja um acordo tácito entre os jornalistas que produzem as notícias e o público para o qual elas se 

destinam, no qual esses reconhecem as condições dessa situação de comunicação. (GADRET, 

2014) 

 

CSCA1T21 

 
Esse discurso jornalístico, amparado nos rituais de produção da notícia que permitem organizar a 
realidade em relatos, constitui um efeito de verdade (FRANZONI; RIBEIRO; LISBOA, 2011). 

(GADRET, 2014) 
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CSCA1T22 

 
Entende-se, assim, que a instância de produção age tanto em atos quanto em palavras, construindo 
ao mesmo tempo representações de suas ações e de suas palavras.  
Essas representações não coincidem necessariamente com as práticas, mas acabam por influir 
nelas produzindo um mecanismo dialético entre práticas e representações, através do qual se 
constrói a significação psicossocial do contrato. Isso nos obriga a levar em conta tanto os discursos 
de justificativa, produzidos pelos profissionais das mídias sobre o seu modo de fazer, quanto às 
características do funcionamento da máquina midiática em si (CHARAUDEAU, 2009, p. 73). 

(GADRET, 2014) 

 

CSCA1T24 

 
Portanto, os saberes de procedimento e de narração (ERICSON; BARANEK; CHAN, 1987) do 
repórter de TV precisam levar em consideração aspectos técnicos de recolha e processamento de 
imagens, bem como para transmissão de sinal para entradas ao vivo, por exemplo. Mesmo que não 
seja ele que precise efetivamente operar a tecnologia, ele deve compreendê-la e apropriar-se de 

suas possibilidades na construção discursiva das notícias. (GADRET, 2014) 

 

CSCA1T26 

 
Sobre os repórteres de televisão que produzem o discurso autorreferencial que é objeto desse 
estudo, pode-se generalizar que todos iniciaram suas carreiras no jornalismo – seja em televisão ou 
não – entre o início dos anos 70 e início dos anos 80. Desde então, houve a consolidação das redes 
de televisão brasileiras, as imagens deixaram de ser captadas e transmitidas em preto e branco para 
tornarem-se coloridas, as transmissões externas ao vivo tornaram-se tecnicamente possíveis 
(MATTOS, 2010), a captação de imagem deixou de ser realizada em película para ser feita por meio 

de fita magnética e hoje já incorpora o disco digital (NEVES; PIVETA, 2011). (GADRET, 2014) 

 

CSCA2T5 

 
Tal conceito é dado por alguns autores como morto ou pouco produtivo, pois importa mais estudar 
as situações de consumo ou os pontos de contato entre consumidores e marcas (TRINDADE, 2008; 

DI NALLO, 1999; PEREZ, et al, 2009). (TRINDADE; SOUZA, 2014) 

 

CSCA2T6 

 
Surgem, a todo momento, manifestações que fogem ao modelo do anúncio convencional, lançando 
mão das diferentes possibilidades de estar com o público, que passa a ser também seu autor ou 

colaborador dos processos criativos. (CASAQUI, 2011) (TRINDADE; SOUZA, 2014) 

 

CSCA2T7 

 
Some-se a isso o processo de emancipação do receptor / consumidor, característico desta 
sociedade. Estes atores no processo de circulação das mensagens passam a imprimir ativamente 
seus significados na produção do sentido da ação comunicacional (FAUSTO NETO, 2010; 2013), 
publicitária no caso deste artigo, ressignificando valores no consumo simbólico de marcas. 
(TRINDADE; SOUZA, 2014) 
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CSCA3T2 

 
Para a televisão em sentido estrito, menos as dinâmicas de colaboração ou o aumento das 
oportunidades para a apropriação e a mixagem da cultura (Lemos, 2006) e mais as possibilidade de 
expandir a circulação de conteúdo audiovisual e de lhe oferecer alcance global se torna questão de 

fundo. (LADEIRA, 2014) 

 

CSCA3T3 

 
Aqui, a expectativa reside em compreender como a televisão global se organiza em uma região 
pontual, pouco estudada em comparação a outros casos (Curtin, 2007; Kraidy e Khalil, 2009; Sinclair 

e Turner, 2004), com algumas exceções (Fox, 1988; Sinclair, 1999). (LADEIRA, 2014) 

 

CSCA3T4 

 
A discussão sobre a recepção, com ênfase nas diferentes apreensões possíveis de realizar foi uma 

delas (Lopes, Borelli e Resende, 2002).  (LADEIRA, 2014) 

 

CSCA3T5 

 
A análise sobre a ideologia e a lógica de dominação se tornou igualmente capaz de receber intensa 

atenção (Hall, 1977).  (LADEIRA, 2014) 

 

CSCA3T6 

 
Outra perspectiva residiu na discussão sobre o relacionamento entre os sistemas de produção e seu 

público, com ênfase nas estratégias de midiatização (Braga, 2006). (LADEIRA, 2014) 

 

CSCA3T7 

 
A ordenação destes esforços, possível de envolver organizações e indivíduos, resulta em 
instituições, como ocorre com a forma social estabelecida para qualquer tecnologia (Williams, 1974). 

(LADEIRA, 2014) 

 

CSCAT11 

 
Neste artigo, entende-se a organização da vida social, no que se refere às dinâmicas de criação de 
riqueza, como não determinada por forças estruturais. Evita-se a visão que enxerga as organizações 
responsáveis pela produção material como guiadas segundo forças supraindividuais responsáveis 
por determinar as relações, como faria supor o debate sobre alguma “lógica do capital” (Althusser e 
Balibar, 1970) possível de operar a despeito da agência humana. Aqui, concentra-se no processo 
de estruturação da vida social (Cohen, 1989; Giddens, 1979, 1984), como um movimento contínuo 
entre as interações travadas pelos agentes e a possibilidade de organização de uma totalidade 

estruturada como um sistema social. (LADEIRA, 2014) 

 

CSCA3T14 

 
Nos EUA, começa-se a distribuir autorizações legais na década de 1980 (Parsons, 2008), mas as 
relações sociais capazes de realizar tal empreendimento teriam de esperar até os anos 1990. O 
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passo decisivo para a concentração se torna a fusão entre TSM e TIM em 1972, dando início à 

Televisa (Fox, 1988). (LADEIRA, 2014) 

 

CSCA3T15 

 
A concentração oferece o poder de financiar a expansão internacional de Televisa. Explora-se a 
capacidade de criar conteúdo nas diversas oportunidades disponíveis para revender material em 
regiões nas quais se identifique população em língua espanhola. Esta reutilização permite revender 
muitas vezes o público para vários anunciantes. Para alcançar tal objetivo, mostra-se importante o 
investimento no estado da arte para tecnologia de distribuição que, aliada à intensa produção de 
conteúdo (com menor atenção a padrões de qualidade), torna-se o modelo de operação de Televisa 

(Sinclair, 1999). (LADEIRA, 2014) 

 

CSCA3T16 

 
Com base nesta lógica, Televisa vai rapidamente adotar o uso de satélites. No México, como em 
outros países, os investimentos estatais serão essenciais para permitir a expansão das atividades 
privadas. Lá, as transmissões através de tal tecnologia se iniciam em 1963. Em 1968, seu uso recebe 
impulso através da construção, pelo Estado, da infraestrutura para transmissão e recepção via 
satélite com foco em telecomunicações, mas voltada também à difusão de sinais de televisão. 

Garante-se a conexão internacional do país em 1971 (Sánchez Ruiz, 1990). (LADEIRA, 2014) 

 

CSCA3T17 

 
Cidadão norte-americano, Anselmo mantém laços com Televisa desde 1954, quando havia 

trabalhado para a corporação durante uma longa estadia no México (Sinclair, 1999). (LADEIRA, 

2014) 

 

CSCA3T18 

 
Em 1980, uma associação de proprietários de estações nos EUA apresenta outra queixa, desta vez 
a Federal Communication Commission (FCC), órgão regulador, solicitando a revogação das 
concessões devido a vantagens desleais proporcionadas pelo conteúdo de Televisa (Sánchez Ruiz, 

1990). (LADEIRA, 2014) 

 

CSCA3T19 

 
No futuro, os Azcárraga voltariam a se envolver com as atividades de broadcast nos EUA (Moreno 

Esparza, 2011). (LADEIRA, 2014) 

 

CSCA3T20 

 
A lógica de conexão dos EUA a este sistema replica a fórmula cara às telecomunicações, 
institucionalizada no modo de operar da AT&T: a exploração de uma atividade chave por um único 
empreendimento privado, utilizando impedimentos legais como forma de fechá-la a outros possíveis 

participantes (Gershon, 1990). (LADEIRA, 2014) 
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CSCA3T21 

 
No âmbito da desregulamentação das telecomunicações, processo encerrado em 1984, torna-se 
possível a iniciativas como PanAmSat negociar tráfego internacional, e não apenas nacional 

(Horwitz, 1991: 244-263, 229-230). (LADEIRA, 2014) 

 

CSCA3T22 

 
O plano de Anselmo prevê diversos satélites, como forma de prover distribuição global. Em 1988, o 
lançamento do primeiro permite a cobertura da região do Atlântico (Panamsat Launches into Asia-

Pacific Market, 1994). (LADEIRA, 2014) 

 

CSCA3T23 

 
O investimento necessário para a expansão posterior ocorre através da associação exatamente com 
Televisa, pela compra de 50% da PanAmSat em 1992 (Televisa to Invest in PanAm-Sat, 1992). 

(LADEIRA, 2014) 

 

CSCA3T24 

 
Anselmo havia tentado algumas alternativas antes de recorrer à Televisa. Apenas após a busca 
insatisfatória por recursos junto a um conglomerado japonês e a uma corporação francesa, envolvida 
no lançamento de satélites, retoma-se o contato com a televisão mexicana (Andrews, 1994). 

(LADEIRA, 2014) 

 

CSCA3T25 

 
A inversão viabiliza o lançamento, a partir de 1994, de outros satélites. Frente ao cenário, Televisa 
cogita a possibilidade de um serviço próprio de distribuição internacional, mas recua frente às 

estimativas de US$ 750 milhões como os gastos necessários (Aerial combat, 1995). (LADEIRA, 

2014) 

 

CSCA3T26 

 
Contudo, a partir de 1996 diversas transformações ocorreriam na organização de PanAmSat. Com 
a morte de Anselmo em 1995, e frente à necessidade de Televisa renegociar dívidas decorrentes da 
crise do México de 1994, surge a proposta de venda de PanAmSat. A operação iria fornecer garantia 
a um empréstimo com um dos bancos credores do empreendimento mexicano (Sinclair, 1999). 

(LADEIRA, 2014) 

 

CSCA3T27 

 
A compra, em 1996, seria realizada por Hughes (Landler, 1996), um dos principais fabricantes 

internacionais de satélites, propriedade da General Motors desde 1985 (Culliton, 1985). (LADEIRA, 

2014) 
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CSCA3T28 

 
Em 1998, Televisa abandona completamente PanAmSat, com a venda do que ainda restava de sua 
participação a Hughes (Hughes Is Raising Stake in PanAmSatto 81%, 1998). Contudo, o 
empreendimento mexicano retomaria de outro modo a conexão com atividades internacionais de 

satélites. (LADEIRA, 2014) 

 

CSCA3T29 

 
No Brasil, o serviço estreia em 11/1996 (Possebon, 2009: 84) e, no México, em 12/1996, com a 
garantia de que Televisa se manteria distante do Brasil, enquanto a Globo permaneceria longe do 
México (Sutter, 1997). Por sua vez, o projeto DirecTV Latin America, anunciado em 03/1995, 
organiza-se pela conexão entre Cisneros, Hughes, MVS Multivision e TVA (Industry Leaders 

Introduce DirecTV Latin America, 1995). (LADEIRA, 2014) 

 

CSCA3T30 

 
Previamente, News havia constituído, em partes da Europa e Ásia, operações de satélites voltadas 
à venda para as residências sem intermediários, não mais restritas ao modelo de transmissão de 
conteúdo visando à redistribuição a partir de estações terrestres. O processo começa na Grã-
Bretanha, entre 1989 e 1990 (Ellowitz, 1991), através de um serviço conhecido como BSkyB (British 
Sky Broadcasting). O empreendimento se inicia a partir de um sistema de satélites sediado em 
Luxemburgo, um dos poucos países da Europa em que, na ocasião, a televisão operava dissociada 

das atividades concentradas no Estado (Humphreys, 1996). (LADEIRA, 2014) 

 

CSCA3T31 

 
Com lógica semelhante, News busca atuar na Ásia a partir da compra, em 1993, de Star TV, um 

serviço de satélites sediado em Hong Kong (Curtin, 2007). (LADEIRA, 2014) 

 

CSCA3T32 

 
Dois fatores inviabilizariam o projeto. Por um lado, as redes de cabo, por considerarem o DBS um 
risco às suas atividades, impossibilitariam o acesso a conteúdo, propriedade por eles controlada. 
Por outro, as dívidas da News decorrentes dos investimentos nos sistemas de satélites na Europa e 

Ásia dificultariam sua participação, encerrando a aliança em 1991 (Eisenmann, 2000). (LADEIRA, 

2014) 

 

CSCA3T33 

 
As dificuldades relativas ao acesso a conteúdo seriam solucionadas com a introdução de uma norma 
legal, o Cable Act de 1992, responsável por obrigar as corporações de cabo detentoras tanto de 
infraestrutura para transmissão quanto da propriedade sobre conteúdo a licenciar material. O 
lançamento do serviço ocorre em 1994, em uma atividade com o nome DirecTV (Parsons, 2008: 

609-10). (LADEIRA, 2014) 

 

CSCA3T34 

 
O terceiro personagem, EchoStar, origina-se da venda e fabricação de receptores para satélites 
analógicos. Obtém licenças para DBS em 1989, mas inicia a venda de serviços apenas em 1995 
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(Parsons, 2008: 561, 611-3). Sua entrada na atividade envolve riscos significativos, possíveis de 
perceber no tipo de financiamento utilizado por EchoStar. Em 06/1994, negocia US$ 335 milhões 
através de títulos podres, a ser pagos em 1999 no valor de US$ 632 milhões (Higgins, 1994). 

(LADEIRA, 2014) 

 

CSCA4T1 

 
O mercado da moda alcançou o sucesso através da variação estético-simbólica, na medida em que 
investiu em temas e sensações relacionadas ao “poder” em diferentes sentidos. Assim, o termo 
“moda” deixou de ser percebido como denominação de uma arte menor ou como uma frivolidade 
sociocultural, porque se tornou um campo de mobilização cultural e econômica, com grande 

influência e lucratividade (Sudjic, 2010). (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T3 

 
Sendo assim, é considerada primeira realidade tudo aquilo que persiste no mundo material 
independentemente das vontades da mente humana e das eventualidades da consciência (Perassi, 

2012). (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T10 

 
Os fatos sociais decorrem da vida comum, como ações e reações individuais, mas de origem 
coletiva, em que cada um dos indivíduos é influenciado e pressionado pelos outros (Durkheim, 2007). 

(SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T26 

 
A compreensão da moda como ethos corrobora ou confirma a indicação da moda como sistema e 
fato social total, porque sua dinâmica influencia outras esferas da cultura. Assim, a frivolidade e o 
individualismo típicos das motivações relacionadas à moda, também, são característicos do ethos 

das sociedades liberais (Lipovetsky, 2007). (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T27 

 
O indivíduo liberto dos compromissos morais percebe sua existência esvaziada de sentido. Assim, 
a dinâmica da moda propõe um sentido particular para a existência, distraindo o indivíduo da 

vacuidade de sua condição (Cidreira, 2006). (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T28 

 
O sistema da moda, como dinâmica da efemeridade sistemática, requer do indivíduo o gosto pelo 
novo, como princípio constante e regulador da vida. Assim, o sistema da moda promove uma relação 
social em que as pessoas se relacionam de acordo com a hierarquia da novidade. Isso impulsiona 
os indivíduos retirando-os do passado e motivando-os a constantemente construir um presente 

diferenciado com sinais renovados (Cidreira, 2006). (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 
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CSCA4T40 

 
A cadeia produtiva do vestuário está interligada com a produção têxtil e de outros produtos que lhe 
servem de matéria prima. Depois disso, são desenvolvidas nove etapas específicas: 1. a criação dos 
têxteis a partir de matérias-primas; 2. a preparação; 3. o design e o desenvolvimento de produtos; 
4. o corte; 5. a montagem; 6. a lavagem e o acabamento; 7. a distribuição para os comerciantes; 8. 

o marketing; 9. A venda para os particulares (Godart, 2010). (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T43 

 

 
Conjuntamente os estados de São Paulo e Santa Catarina são responsáveis pela produção de 

artigos do vestuário que supera o valor de 76% da confecção total da nação (Rech, 2006). (SOUZA; 

GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T34 

 
Um tipo de pesquisa que é requisitado sustenta os estudos de tendências culturais e suas influências 
sobre o público consumidor da moda. Essas tendências são percebidas como sinais que manifestam 

gostos, desejos e disposições de consumo (Godart, 2010). (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CHEA1T20 

 
Vamos identificar a lição como um ritual desde a educação antiga (CARVALHO, 2012). 

(CARVALHO et. al., 2014) 

 

CHEA1T21 

 
O sistema de enunciabilidade eleito foi o domínio das coisas ditas - “[...] atos de fala sérios [...]” - na 
perspectiva de Foucault (RABINOW; DREYFUS, 1995, p. 20), o que os educadores (professores, 
supervisores, especialistas em Educação) dizem quando falam como educadores; o que as pessoas 
jovens e adultas dizem quando falam como alunos em processos de escolarização. Trata-se de 
discursos em sua existência múltipla, do que pode ser dito, ou do sistema que rege o aparecimento 
dos enunciados, dos acontecimentos singulares – por assim entendermos o arquivo em sua relação 

imanente com um corpus de enunciadores consagrados (SARFATI, 2010, p. 56). (CARVALHO et. 

al., 2014) 

 

CHEA1T22 

 
Consideram-se os livros didáticos da Educação de Jovens e Adultos em suas lições. No livro 
didático, a lição conquistou seu espaço de institucionalidade e, hoje, é parte inerente ao processo 
de ensino-aprendizagem, em que o professor seleciona o que fazer para assegurar a ordem, a 
disciplina em seus sentidos, o que decorar/recordar, como fazer, o que estudar, onde escrever. É a 
lição do mestre. As lições estabelecem a relação entre o professor e o estudante, é o lugar central 
de poder/saber. O educando escreve, mas o professor também escreve dizendo o certo e o errado 

(OLIVEIRA; CARVALHO, 2012). (CARVALHO et. al., 2014) 
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CHEA2T1 

 
No entanto, no contexto dos programas educativos destinados a pessoas idosas, as Universidades 
Abertas à Terceira Idade (UnATIs) destacam-se pela manutenção da educabilidade dos idosos, da 
oportunidade de fortes interações sociais e da promoção da qualidade de vida. Além da convivência, 

o pensar, o fazer e o aprender favorecem o bem- -estar (Cachioni, 2012). (CACHIONI et. al., 

2015) 

 

CHEA2T2 

 
As UnATIs inserem-se no conceito de educação permanente, proposto pela UNESCO, de que o 
aprendizado deve estar presente ao longo de toda a vida, de forma constante, interativa e cumulativa 
para acompanhar as mudanças rápidas e contínuas da sociedade contemporânea (Cachioni; Palma, 

2006). (CACHIONI et. al., 2015) 

 

CHEA2T3 
A Universidade de Ciências Sociais de Toulouse, França, no início da década de 1970, foi berço da 
primeira Universidade da Terceira Idade (The University Of The Third Age U3A). A partir dessa 
iniciativa local, o movimento UnATI se espalhou por todo o mundo de tal forma que hoje milhões de 
pessoas idosas, de diversos países, de diferentes continentes, participam de uma série de atividades 
intelectuais e culturais, que contribuem para um envelhecimento ativo e, consequentemente, para 

uma velhice bem-sucedida (Cachioni; Ordonez, 2011). (CACHIONI et. al., 2015) 

 

CHEA2T4 

 
Em levantamento realizado em 2004, Cachioni localizou cerca de 200 programas nas instituições de 
ensino superior brasileiras, sendo que a maior parte estava concentrada no estado de São Paulo. 
Em universidades públicas ou privadas, os programas objetivam dar conta de fornecer 
oportunidades de compensação e enriquecimento cognitivo, integração e reconhecimento social, de 

satisfação e de envolvimento às coortes mais velhas (Cachioni; Aguilar, 2008). (CACHIONI et. al., 

2015) 

 

CHEA2T14 

 
As respostas à questão aberta sobre percepções foram categorizadas segundo o método de Análise 

de Conteúdo (Minayo, 2004) para gerar dados numéricos de frequência de respostas. (CACHIONI 

et. al., 2015) 

 

CHEA2T15 

 
Para identificar o agrupamento das respostas às questões, foi gerado um dendograma por 

intermédio do método de Ward (Hair et al., 2005). (CACHIONI et. al., 2015) 

 

CHEA2T16 

 
Na análise, os grupos não são predefinidos, ao invés disso, a técnica é usada para identificar os 

grupos (Hair et al., 2005). (CACHIONI et. al., 2015) 
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CHEA2T17 

 
Começando com cada objeto representado como um agrupamento separado, o dendograma mostra 
graficamente como os agrupamentos são combinados em cada passo do procedimento até que 

todos estejam contidos em um único agrupamento (Hair et al., 2005). (CACHIONI et. al., 2015) 

 

CHEA2T22 

 
A Pedagogia da Problematização parte da base de que, em um mundo de mudanças rápidas, o 
importante não são os conhecimentos ou ideias nem os comportamentos corretos e fáceis que se 
espera, mas sim o aumento da capacidade do aluno – participante e agente da transformação social 
– para detectar os problemas reais e buscar para eles soluções originais e criativas (Bordenave, 

1983). (CACHIONI et. al., 2015) 

 

CHEA2T24 

 
O conteúdo é a verdade a ser absorvida pelo aluno, não estando relacionado ao cotidiano do aluno 
e muito menos às realidades sociais, mesmo quando se utiliza multimeios da moderna tecnologia 
educacional, avalia-se que esses veículos sofisticados não passam de mera transmissão (Zabala, 

2001). (CACHIONI et. al., 2015) 

 

CHEA3T2 

 
Tais preposições suscitaram um grande número de debates e produções voltados, dentre outros, 
para o atendimento educacional especializado, a implementação das políticas, a formação de 
professores, o currículo e a gestão. Apesar desses movimentos, é ainda amplo o desconhecimento 
sobre a educação escolar frente às demandas inclusivas (Baptista; Caiado; Jesus, 2008). 

(VASQUES; BAPTISTA, 2014) 

 

CHEA3T3 

 
A fim de construir um horizonte compreensivo que tenha como pressuposto a valorização dos 
processos de escolarização, percorreremos os caminhos da produção científico-acadêmica 
brasileira, teses e dissertações. Diferentes autores justificam a importância de inventariar e 
sistematizar determinadas áreas e temáticas no sentido de compreender os movimentos, a 
amplitude, as tendências teóricas e metodológicas. Além de contribuir para o avanço do 
conhecimento, tal esforço, afirmam, é capaz de incidir no âmbito das práticas docentes e dos 
processos de democratização e qualificação da escola e da educação (Ferreira, 2002; Sander, 

2007). (VASQUES; BAPTISTA, 2014) 

 

CHEA3T6 

 
Como se compreende? Trata-se de um ato carregado de preconceitos e pressuposições. Daí a 
importância de um movimento contínuo de autoesclarecimento acerca dos nossos juízos e 
pressupostos. O processo reflexivo sobre as bases do proceder é fundamental, pois o não 

esclarecimento leva à desresponsabilização (Hermann, 2002). (VASQUES; BAPTISTA, 2014) 
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CHEA3T8 

 
O processo de transformação desses conceitos ocorreu a partir do século XX e pode ser subdividido 
em dois grandes momentos. O primeiro deles corresponde aos primeiros 40 anos, quando o 
movimento inicial – e essencial – foi o de aceitação da existência de psicopatologias na infância. O 
segundo momento caracteriza-se pela revolução na história das psicopatologias, o que ocorreu a 
partir de 1943, com as publicações de Leo Kanner. Mais importante do que a descrição de um novo 
quadro nosológico – o Distúrbio Autístico do Contato Afetivo –, seu ato definiu uma psicopatologia 

própria da infância e da criança (Berquez, 1991). (VASQUES; BAPTISTA, 2014) 

 

CHEA3T13 

 
Nos últimos 19 anos, a educação especial acompanha tal movimento ao ressignificar-se como área 
de conhecimento e modalidade de atendimento educacional. A Resolução n. 02/2001 CNE-CEB, por 
exemplo, avança ao prever escolarização necessariamente no ensino comum. Nessa mesma 
década, percebemos uma série de iniciativas com vistas à ampliação dos sujeitos a serem 

escolarizados (Baptista, 2011). (VASQUES; BAPTISTA, 2014) 

 

CHEA4T16 

 
É possível pensar que − talvez até por sua pouca experiência no campo da educação − Itard buscou 

aplicar esses princípios no terreno da prática, de maneira fiel e rigorosa (PESSOTTI, 1984). (HAAS; 

TEZZARI, 2014) 

 

CSNA1T4 

 
O tratamento convencional dessa patologia envolve a orientação dietética, a prática de atividade 

física, a terapia cognitivo-comportamental e o uso de fármacos antiobesidade [𝟖]∗. (SANTOS et al., 

2014) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ Marcelino LF, Patrício ZM. A complexidade da obesidade e o processo de viver após a cirurgia 
bariátrica: uma questão de saúde coletiva. Cien Saude Colet 2011; 16(12):4767-4776. 

 

CSNA1T6 

 
A cirurgia bariátrica é uma importante opção terapêutica para a obesidade grave, uma vez que induz 
o paciente a uma eficiente perda de peso e promove redução das comorbidades associadas a essa 

enfermidade [𝟏𝟏]∗. (SANTOS et al., 2014) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ Diniz MFHS, Passos VMA, Barreto SM, Diniz MTC, Linares DB, Mendes LN. Perfil de pacientes 
obesos classe III do Sistema Público de Saúde submetidos à gastroplastia em “Y de ROUX”, no 
Hospital das Clínicas da UFMG: altas prevalências de superobesidade, co-morbidades e mortalidade 
hospitalar. Revista Médica de Minas Gerais 2008; 18(3):183-190. 

 

CSNA1T8 

 
O tempo médio de espera dos pacientes para a realização desta cirurgia, pelo SUS e pela Rede 
Suplementar de Saúde, é diferente. No SUS é de 2,9 anos [𝟏𝟒]∗, enquanto que pacientes que 
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possuem planos de saúde privados conseguem realizá-la com o mínimo intervalo de tempo desde 
sua indicação, devendo-se apenas atender aos requisitos clínicos de realização da mesma [𝟏𝟓]∗∗. 

(SANTOS et al., 2014) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ Zilberstein B, Halpern A, Monteiro SM, Lunardi A, Campoleone S, Souza AC. Waiting time for 
bariatric surgery in a public hospital in Brazil: a problem to be solved. Obes Surg 2006; 16:1023. 

∗∗ Kelles SMB. Cirurgia bariátrica: mortalidade, utilização de serviços de saúde e custos. Estudo 
de caso em uma grande operadora do sistema de saúde suplementar no Brasil [dissertação]. Belo 
Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais; 2009. 

 

CSNA1T9 

 
A maior prevalência de mulheres em tratamento nutricional pré-operatório de cirurgia bariátrica pode 
ser explicada pela maior ocorrência da obesidade entre elas ou pelas diferenças de procura pelo 

tratamento enfermidade [𝟏𝟏]∗. (SANTOS et al., 2014) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ Diniz MFHS, Passos VMA, Barreto SM, Diniz MTC, Linares DB, Mendes LN. Perfil de pacientes 
obesos classe III do Sistema Público de Saúde submetidos à gastroplastia em “Y de ROUX”, no 
Hospital das Clínicas da UFMG: altas prevalências de superobesidade, co-morbidades e mortalidade 

hospitalar. Revista Médica de Minas Gerais 2008; 18(3):183-190) 

 

CSNA1T11 

 
A alta prevalência das comorbidades entre a população estudada pode ser justificada pelo fato 

dessas doenças estarem associadas à obesidade grave [𝟏𝟗]∗. (SANTOS et al., 2014) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ Marcon ER, Gus I, Neumann CR. Impacto de um programa mínimo de exercícios físicos 
supervisionados no risco cardiometabólico de pacientes com obesidade mórbida. Arq Bras 
Endocrinol Metab 2011; 55(5):331-338. 

 

CSNA1T13 

 
A obesidade causa desordens metabólicas que induzem a ativação do Sistema Nervoso Simpático 
(SNS) e do Sistema Renina Angiotensina Aldosterona (SRAA) que estão relacionados com o 

controle da pressão arterial [𝟐𝟑]∗. (SANTOS et al., 2014) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ Lobato NS, Akamine EH, Tostes RC, Carvalho MHC, Fortes, ZB. Obesidade e hipertensão 
arterial. In: Anais do XVII Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão; 2009; p. 4-12. 

 

CSNA1T15 

 
A grande quantidade de tecido adiposo apresentada pelos obesos causa um aumento exacerbado 
na taxa de lipólise que eleva as concentrações plasmáticas de ácidos graxos não esterificados e de 

algumas lipoproteínas, o que caracteriza a dislipidemia [𝟐𝟔]∗. (SANTOS et al., 2014) 

 
Nota de fim de texto: 



178 
 

∗ Cheik NC, Guerra RLF, Viana FP, Rossi EA, Carlos IZ, Vendramini R, Duarte ACGO, Dâmaso 
AR. Efeito de diferentes freqüências de exercício físico na prevenção da dislipidemia e da obesidade 
em ratos normo e hipercolesterolêmicos. Rev. bras. Educ. Fís. Esp. 2006; 20(2):121-129. 

 

CSNA1T22 

 
A população do SUS apresentou uma perda de peso maior em relação à da RS. Isso se justifica pelo 
fato de serem acompanhados por um período de tempo maior, pois demoram a conseguir a liberação 
da cirurgia, visto as dificuldades encontradas neste serviço, tais como: marcação e liberação de 
alguns exames, limitação dos leitos hospitalares e greves em Hospitais da rede SUS [𝟑𝟒]∗. 

(SANTOS et al., 2014) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ Diniz MFHS. Aspectos clínicos e metabólicos de pacientes obesos do Sistema Único de Saúde, 
submetidos à operação de Capella no hospital das clínicas da UFMG [tese]. Belo Horizonte: 
Universidade Federal de Minas Gerais; 2007. 

 

CSNA2T3 

 
No entanto, é importante destacar que os determinantes sociais como as condições de moradia e 
de trabalho, a disponibilidade e o acesso a alimentos e serviços de saúde e educação predispõem 
ao desenvolvimento de inúmeras doenças, entre elas as DCNT. A exposição dos indivíduos e grupos 
aos fatores de riscos de agravo à saúde é influenciada pela posição social que ele ocupa e determina 

as políticas públicas de apoio a grupos vulneráveis, minimizando os efeitos adversos [𝟗]∗. (SILVA 

et. al., 2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Buss PM, Pellegrini Filho A. A saúde e deus determinantes sociais. Rev Saúde Coletiva 2007; 
17(1):77- 93. 

 

CSNA2T5 

 
Vale ainda ressaltar que as mudanças de comportamento, principalmente em relação a alimentação 

podem ser alcançadas por meio de programas educativos [𝟗]∗. (SILVA et. al., 2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Buss PM, Pellegrini Filho A. A saúde e deus determinantes sociais. Rev Saúde Coletiva 2007; 
17(1):77- 93. 

 

CSNA2T6 

 
A avaliação dos adolescentes foi realizada pelo índice IMC/idade segundo pontos de corte 
estabelecidos pela WHO [𝟏𝟐]∗ e a CC conforme pontos de corte sugeridos por Taylor et al. [𝟏𝟑]∗∗ e 

Fernandes et al. [𝟏𝟒]∗∗∗. A CC e o IMC dos adultos foram classificados segundo os pontos de corte 

estabelecidospor WHO [𝟏𝟓]∗∗∗∗. (SILVA et. al., 2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ World Health Organization (WHO). Curvas de Crescimento para crianças a partir de 5 anos e 
adolescentes. Geneva: WHO; 2006. [Internet]. [acessado 2014 mar 28]. Disponível em: 
http://189.28.128.100/ nutricao/docs/graficos_oms/imc_por_idade_ meninos_percentis.pdf. 

∗∗ Taylor RW, Jones IE, Williams SM, Goulding A. Evaluation of waist circumference, waist-to-hip 
ratio, and the conicity index as screening tools for high trunk fat mass, as measured by dual-energy 
Xray absorptiometry, in children aged 3-19 y. Am J Clin Nutr 2000; 72(2):490-495. 
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∗∗∗ Fernandes RA, Chritofaro DGD, Codogno JS, Buonani C, Bueno DR, Oliveira AR, Rosa CSC, 
Freitas Júnior IF. Proposta de pontos de corte para indica- ção da obesidade abdominal entre 
adolescentes. Arq Bras Cardiol 2009; 93(6):603-609 

∗∗∗∗ World Health Organization (WHO). Physical Satatus: The Use and Interpretation of 
Antropometry. Geneva: WHO; 1997. (Who Thechnical Report Series, n. 854). 

 

CSNA2T7 

 
No que se refere à prática de exercício físico, foram considerados praticantes aqueles que realizam 
qualquer modalidade de exercício físico no mínimo 2 vezes na semana, com duração de 60 minutos, 
ou realizam atividades durante o dia que demandam esforços físicos, como trabalho doméstico 

[𝟏𝟔]∗. (SILVA et. al., 2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Food and Agriculture Organization (FAO). Human Energy Requirements. Rome: FAO; 2004. 
Technical Report Series 1. 

 

CSNA2T10 

 
Quanto aos refrigerantes, o ponto de corte, para ser considerado hábito alimentar, foi o consumo de 

no mínimo cinco vezes por semana, desconsiderando-se as versões light/diet [𝟏𝟗]∗. (SILVA et. al., 

2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Brasil. Ministério da Saúde (MS). Vigitel Brasil 2010: Vigilância de fatores de risco e proteção 
para doenças crônicas por inquérito telefônico. Brasília: MS; 2011. (Série G. Estatística e 
Informações em Saúde). 

 

CSNA2T14 

 
A presença de antecedentes familiares para diabetes mellitus, hipercolesterolemia, HAS e para 
doenças cardiovasculares tem relevância, visto que a história familiar é indicador precoce das DCNT 

[𝟐𝟔]∗. (SILVA et. al., 2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Veras VS, Monteiro LZ, Landim CAP, Xavier ATF, Pinheiro MHNP, Montenegro RM. 
Levantamento dos fatores de risco para doenças crônicas em universitários. Rev Bras Promoção da 
Saúde 2007; 20(3):168-172. 

 

CSNA2T17 

 
Nos adultos, a prevalência de HAS e cardiopatias aumentou com a idade (p = 0,031 e p = 0,049, 
respectivamente), semelhante ao encontrado no estudo de Jardim et al. [𝟐𝟖]∗ que ao avaliar 1.739 
indivíduos goianienses, identificou associação positiva entre HAS e idade. Um dos principais fatores 
de risco para complicações cardiovasculares é a HAS, pois atua diretamente na parede das artérias, 

podendo produzir lesões [𝟐𝟔]∗∗. (SILVA et. al., 2013) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ Jardim PCBV, Gondim MRP, Monego ET, Moreira HG, Vitorino PVO, Souza WKSB, Scala LCN. 
Hipertensão arterial e alguns fatores de risco para hipertensão arterial em uma capital brasileira. Arq 
Bras Cardiol 2007; 88(4):452-457. 
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∗∗ Veras VS, Monteiro LZ, Landim CAP, Xavier ATF, Pinheiro MHNP, Montenegro RM. 
Levantamento dos fatores de risco para doenças crônicas em universitários. Rev Bras Promoção da 
Saúde 2007; 20(3):168-172. 

 

CSNA2T18 

 
Existem na literatura resultados divergentes quanto à prática de exercícios físicos pela população. 
Pesquisa com 2.122 adultos da cidade de São Paulo sobre monitoramento de fatores de risco para 
DCNT encontrou prevalência superior  de sedentarismo nas mulheres com baixa escolaridade [𝟐𝟗]∗. 

(SILVA et. al., 2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Monteiro CA, Moura EC, Jaime PC, Lucca A, Florindo AA, Figueiredo ICR, Bernal R, Silva NN. 
Monitoramento de fatores de risco para doenças crô- nicas por entrevistas telefônicas. Rev Saude 
Publ 2005; 39(1):47-57. 

 

CSNA2T26 

 
Apesar da relação do uso de álcool e tabaco com a prevalência de mortalidade por DCNT [𝟑𝟕]∗, no 
presente estudo não foi encontrada associação entre os mesmos e os valores aumentados de IMC 
(p = 0,441 e p = 0,441, respectivamente), CC (p = 0,600 e p = 0,605, respectivamente) e presença 

de doenças crônicas nos indivíduos (p = 0,970 e p = 0,470, respectivamente). (SILVA et. al., 2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Peixoto MRG, Monego ET, Alexandre VP, Souza RGM, Moura EC. Monitoramento por entrevista 
telefônica de fatores de risco para doenças crônicas: experiência de Goiânia, Goiás, Brasil. Cad 
Saude Publica 2008; 24(6):1323-1333. 

 

CSNA2T27 

 
Entretanto, em pesquisa realizada em Pelotas (RS), foi encontrada associação entre tabagismo e 

excesso de peso em ambos os sexos [𝟑𝟔]∗. (SILVA et. al., 2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Berto SJP, Carvalhaes MABL, Moura EC. Tabagismo associado a outros fatores 
comportamentais de risco de doenças e agravos crônicos não transmissíveis. Cad Saude Publica 
2010; 26(8):1573-1582. 

 

CSNA2T28 

 
No que se refere aos hábitos alimentares, a ingestão de frutas e hortaliças é realizada por 36,7% e 
63,3% dos participantes ao menos uma vez ao dia, respectivamente. Estes achados merecem 
atenção, visto que a recomendação de frutas e hortaliças é de três porções diárias/cada, e que o 
consumo adequado desses alimentos configura um fator protetor contra o desenvolvimento de 
DCNT, pois são fontes de fibras e compostos bioativos, que possuem atividades antioxidantes no 

organismo [𝟑𝟖]∗. (SILVA et. al., 2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Brasil. Ministério da Saúde (MS). Guia Alimentar para a População Brasileira: promovendo a 
Alimenta- ção Saudável. Brasília: MS; 2006. 
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CSNA2T30  

 
Dentre os alimentos com alto teor de gordura saturada, os mais consumidos diariamente foram o 
leite integral (45,6%), a margarina (26,6%), os queijos (13,9%) e a manteiga (12,7%). O consumo 
frequente e em grande quantidade de gorduras, principalmente de origem animal, aumenta o risco 
de DCNT como obesidade, dislipidemias e doenças do coração [𝟑]∗. Quando se associou o consumo 
dos alimentos, citados acima, com gênero, idade, valores de IMC e CC, prática de exercício físico e 
presença de doenças pessoais, foi identificado apenas que os adultos consomem mais leite, na 
frequência diária, do que os adolescentes (p = 0,016). Em pesquisa realizada com adultos da zona 
rural de Ibatiba (ES), identificou-se consumo habitual (no mínimo 4 vezes na semana) de leite de 

vaca e margarina, semelhante aos resultados encontrados no presente estudo [𝟑𝟗]∗∗. (SILVA et. 

al., 2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Brasil. Ministério da Saúde (MS). Vigilância de Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Brasília: 
MS; 2011. [Internet]. [acessado 2014 mar 28]. Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=31877&janela=1. 

∗∗ Carvalho EO, Rocha EF. Consumo alimentar de população adulta residente em área rural da 
cidade de Ibatiba (ES, Brasil). Cien Saude Colet 2011; 16(1):179-185. 

 

CSNA2T31 

 
Quanto ao consumo de refrigerantes, 15,2% dos indivíduos relataram consumir no mínimo cinco 
vezes por semana. O consumo de refrigerantes em Goiânia foi de 33,9%, aproximadamente um 

valor duas vezes maior do que o encontrado neste estudo [𝟏𝟗]∗. (SILVA et. al., 2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Brasil. Ministério da Saúde (MS). Vigitel Brasil 2010: Vigilância de fatores de risco e proteção 
para doenças crônicas por inquérito telefônico. Brasília: MS; 2011. (Série G. Estatística e 
Informações em Saúde). 

 

CSNA2T32 
Em pesquisa realizada com homens adultos de Montes Claros (MG) foi observada ingestão 
excessiva de refrigerante (54,7%) [𝟒𝟎]∗. O consumo de refrigerantes não apresentou correlação com 
o gênero, idade, valores de IMC e CC, prática de exercício físico e presença de doenças pessoais. 
Diferente deste resultado, Rombaldi et al. [𝟒𝟏]∗∗, verificaram maior frequência de consumo de 

refrigerante não dietético entre os homens. (SILVA et. al., 2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Alquimim AF, Barral ABCR, Gomes KC, Rezende MC. Avaliação dos fatores de risco laborais e 
físicos para doenças cardiovasculares em motoristas de transporte urbano de ônibus em Montes 
Claros (MG). Cien Saude Colet 2012; 17(8):2151-2158. 

∗∗ Rombaldi AJ, Neutzling MB, Silva MC, Azevedo MR, Hallal PC. Fatores associados ao consumo 
regular de refrigerante não dietético em adultos de Pelotas, RS. Rev Saude Publica 2011; 45 (2):382-
390. 

 

CSNA3T1 

 
As ações para o fortalecimento do sistema de vigilância em saúde estão entre as diretrizes e 
recomendações do Ministério da Saúde para o cuidado integral das doenças crônicas não 
transmissíveis. Desse modo, faz-se necessário agregar informações sobre a situação de saúde da 
população, seja com relação a aspectos da mortalidade ou fatores de risco, visando definir 

vulnerabilidades e promover melhor ajuste das estratégias de informação [𝟏]∗. (CORREIA; 

PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
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Nota de fim de texto: 
∗Malta DC, Merhy EE. O percurso da linha do cuidado sob a perspectiva das doenças crônicas 

não transmissíveis. Interface (Botucatu) 2010; 14(Supl. 34):593-606. 

 

CSNA3T2 

 
A ampla rede de sistemas de informações em saúde (SIS) existentes no País objetiva fornecer dados 
para subsidiar a análise da situação sanitária, possibilitando aos gestores a tomada de decisões com 
base em evidências e o estabelecimento de ações, programas de saúde e políticas públicas que 
atendam às necessidades da população. Para isso, há sistemas de informações que geram 
resultados referentes à assistência à saúde (ambulatorial e hospitalar), estatísticas vitais, 
epidemiológicas, financeiras, cadastros nacionais e sistema para monitoramento de programas 

específicos implantados [𝟐]∗. (CORREIA; PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗Tancredi FB, Barrios SRL, Ferreira JHG. Planejamento em Saúde. São Paulo: Faculdade de 
Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 1998. 

 

CSNA3T3 

 
O Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (SisHiperdia) é o 
mais recente sistema de monitoramento de programas instituído pelo Ministério da Saúde. 
Implantado em 2002, como parte do Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e 
Diabetes Mellitus (PRAHADM), é uma plataforma que permite cadastrar e acompanhar portadores 
de hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus, captados e vinculados às unidades de saúde ou 
equipes da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde (SUS), gerando informações para 
profissionais e gestores de secretarias municipais e estaduais e Ministério da Saúde [𝟑]∗. 

(CORREIA; PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Brasil. Ministério da Saúde (MS). Plano de reorganização da atenção à hipertensão arterial e ao 
diabetes mellitus. Rev Saude Publica 2001; 35(6):585-588. 

 

CSNA3T6 
 
As múltiplas dimensões que envolvem a qualidade da informação explicam a complexidade para sua 
avaliação, tema que tem despertado interesse em ser estudado por várias áreas da ciência, embora 

não exista consenso na literatura sobre definições teóricas e operacionais [𝟖]∗. (CORREIA; 

PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Paim I, Nehmy RMQ, Guimarães CG. Problematização do conceito” Qualidade” da Informação. 
Perspect Ci Inf 1996; 1(1):111-119. 

 

CSNA3T7 

 
Dados indicam que, nas análises envolvendo os SIS, predominam estudos sobre atributos 
intrínsecos da informação, entre os quais se destacam: confiabilidade, validade, cobertura e 

completitude [𝟗]∗. (CORREIA; PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 
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∗ Lima CRA, Schramm JMA, Coeli CM, Silva MEM. Revisão das dimensões de qualidade dos 
dados e métodos aplicados na avaliação dos sistemas de informação em saúde. Cad Saude Publica 
2009; 25(10):2095-2109. 

 

CSNA3T8 
 
Nos últimos anos, apesar de ter-se observado um aumento no número de estudos que avaliam a 
completitude do sistema, ainda é destacada pela maioria dos autores a necessidade de ampliação 

deles para todos os SIS e regiões do País [𝟏𝟎]∗. (CORREIA; PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗Lima CRA, Schramm JMA, Coeli CM. Gerenciamento da Qualidade da Informação: uma 
abordagem para o setor saúde. Cad Saude Colet 2010; 18(1):19-31. 

 

CSNA3T9 
 
Atualmente, essa investigação é realizada de forma pontual, concentrada nas regiões Sudeste e Sul, 
sendo mais frequente entre o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informa- 
ção sobre Nascidos Vivos (Sinasc) e Sistema de Informação sobre Agravos de Notificação (Sinan), 
não sendo identificado, até 2009, esse tipo de aná- lise para os sistemas de assistência à saúde ou 
de monitoramento de programas. Em 80% das análises de completitude foi utilizado o cálculo do 

percentual de campos sem informação [𝟗]∗. (CORREIA; PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Lima CRA, Schramm JMA, Coeli CM, Silva MEM. Revisão das dimensões de qualidade dos 
dados e métodos aplicados na avaliação dos sistemas de informação em saúde. Cad Saude Publica 
2009; 25(10):2095-2109. 

 

CSNA3T10 
 
As informações produzidas pelo SisHiperdia constituem ferramenta de apoio para auxiliar a gestão 
e a gerência das ações de assistência e vigilância à saúde com vistas ao controle da hipertensão 
arterial e do diabetes mellitus. A carência de estudos que avaliem a qualidade dos dados desse 
sistema [𝟏𝟏]∗ e a necessidade de adoção de medidas para ampliar o uso das informações dos SIS 

como estratégia para melhorar a qualidade dos dados [𝟏𝟐 − 𝟏𝟓]∗∗corroboram para a realização de 

estudos dessa natureza. (CORREIA; PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Zillmer JGV, Schwartz E, Muniz RM, Lima LM. Avaliação da completude das informações do 
hiperdia em uma Unidade Básica do Sul do Brasil. Rev Gaucha Enferm 2010; 31(2):240-246. 

∗∗12 (Almeida MF. Descentralização de sistemas de informação e o uso das informações a nível 

municipal. Inf epidemiol SUS 1998; 7(3):28-33, 13 (Branco MAF. Sistema de informação em saúde 
no nível local. Cad Saude Publica 1996; 12(2):267-270, 14 (Costa JMBS, Frias PG. Avaliação da 
completitude das variáveis da Declaração de Nascido Vivo de residentes em Pernambuco, Brasil, 
1996 a 2005. Cad Saude Publica 2009; 25(3):613-624 e 15 (Costa JMBS. Avaliação da implantação 
da atenção à hipertensão arterial pelas equipes de saúde da família do município de Recife-PE 
[dissertação]. Recife: Fundação Oswaldo Cruz; 2007.) 

 

CSNA3T11 
 
Segundo Estado brasileiro com menor área geográfica, menor Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) do País (0,677) e maior taxa de analfabetismo (24,39%) entre a população de 15 anos e 

mais [𝟏𝟔]∗. (CORREIA; PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
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Nota de fim de texto: 
∗Brasil. Ministério da Saúde (MS). Datasus. Departamento de Informática do SUS. Informações de 

Saúde (TABNET). [Internet]. 2013 [acessado 2013 jan 21]. Disponível em: 
http://www2.datasus.gov.br/ DATASUS/index.php?area=0206. 

 

CSNA3T12 
 
O padrão de desenvolvimento adotado é um modelo agrícola, industrial e de serviços bastante 
heterogêneo. Produção diversificada, baixa produtividade e relações de trabalho informais tornam 

Alagoas um dos Estados socialmente mais atrasados do País [𝟏𝟕]∗. (CORREIA; PADILHA; 

VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Lira FJ. Crise, Privilégio e Pobreza. Maceió: Edufal; 1997. 

 

CSNA3T13 

 
A maioria da população (60,84%) encontra-se em situação de pobreza, índice abaixo apenas do 
registrado no Maranhão (64,70%). Além disso, possui a terceira menor renda média domiciliar per 

capita do Brasil (R$ 421,32) [𝟏𝟔]∗. (CORREIA; PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗Brasil. Ministério da Saúde (MS). Datasus. Departamento de Informática do SUS. Informações de 
Saúde (TABNET). [Internet]. 2013 [acessado 2013 jan 21]. Disponível em: 
http://www2.datasus.gov.br/ DATASUS/index.php?area=0206. 

 

CSNA3T14 

 
Em 2002, o Plano Diretor de Regionalização (PDR) das ações de saúde da Secretaria de Saúde do 
Estado [𝟏𝟖]∗ dividiu a assistência à saúde em cinco regiões, que agregavam 13 microrregiões de 

saúde [𝟏𝟗]∗∗. (CORREIA; PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Alagoas. Secretaria de Estado da Saúde. Plano diretor de regionalização das ações de saúde. 
Maceió: Secretaria de Estado da Saúde; 2002. 

∗∗ Alagoas. Secretaria de Estado da Saúde. PDR – Plano Diretor de Regionalização. [Internet]. 
2011 [acessado 2013 jan 12]. Disponível em: http://www.saude. al.gov.br/pdr/planodiretor. 

 

CSNA3T15 

 
A nova proposta de organização da saú- de, elaborada em 2011, redivide o espaço territorial 

alagoano em duas macrorregiões, com subdivisão em 10 regiões sanitárias [𝟏𝟗]∗. (CORREIA; 

PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Alagoas. Secretaria de Estado da Saúde. PDR – Plano Diretor de Regionalização. [Internet]. 
2011 [acessado 2013 jan 12]. Disponível em: http://www.saude. al.gov.br/pdr/planodiretor. 
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CSNA3T16 

 
Convém destacar que o Estado não possui estrutura administrativa de regiões de saúde nos 
municípios denominados sede de regiões, sendo a divisão apenas organizativa das ações de saúde 

[𝟐𝟎]∗. (CORREIA; PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Ciríaco DL. Subregistro de óbitos por AIDS: investigação de óbitos por causas indeterminadas 
ou com diagnósticos sugestivos de imunodeficiência adquirida na região metropolitana de Maceió, 
Alagoas [dissertação]. Recife: Fundação Oswaldo Cruz; 2010. 

 

CSNA3T17 

 
Na maioria deles, a regularidade no envio de dados ainda é precária [𝟐𝟏]∗. (CORREIA; PADILHA; 

VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Correia LO, Vasconcellos SM, Porto AM. Adesão e regularidade do cadastro de hipertensos e 
diabéticos no SisHiperdia em Alagoas. Anais do VII Congresso Brasileiro de Epidemiologia 2011; 
nov. 12-16; São Paulo, Brasil. Rio de Janeiro: ABRASCO; 2011. 

 

CSNA3T18 

 
A cobertura do cadastro está em torno de 19,7% para hipertensão e 21% para diabetes mellitus, 
classificada como baixíssima, mantendo-se no mesmo patamar entre as cinco regiões de saúde 

[𝟐𝟐]∗. (CORREIA; PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Correia LO, Vasconcellos SM, Porto AM. Análise da cobertura de cadastro de portadores de 
hipertensão arterial e diabetes mellitus no SisHiperdia em Alagoas. In: Anais do VII Congresso 
Brasileiro de Epidemiologia; 2011; nov. 12-16; São Paulo, Brasil. Rio de Janeiro: Abrasco; 2011. 

 

CSNA3T19 

 
Envolve amostra probabilística representativa do total de cadastro realizado pelas equipes de saúde 
da família dos municípios alagoanos no período de janeiro a novembro de 2011. O percentual de 

incompletitude de 20% [𝟐𝟑]∗. (CORREIA; PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Romero DE, Cunha CB. Avaliação da qualidade das variáveis epidemiológicas e demográficas 
do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, 2002. Cad Saude Publica 2007; 23(3):701-714. 

 

CSNA3T23 

 
Foram definidos desde a década de 90, por meio da Portaria Ministerial Nº 3.947/98 [𝟐𝟔]∗. 

(CORREIA; PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Vasconcellos MM, Gribel EB, Moraes IHS. Registros em saúde: avaliação da qualidade do 

prontuário do paciente na atenção básica, Rio de Janeiro, Brasil. Cad Saude Publica 2008; 24(Supl. 
1):5173-5182. 
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CSNA3T24 

 
A ausência de registros como os encontrados nesse estudo denota problemas que refletem na 
cobertura do SisHiperdia, no conhecimento limitado dessas patologias segundo fatores de risco, 
como a etnia e as condições socioeconômicas [𝟐𝟕]∗, e na continuidade da prestação dos cuidados 

[𝟐𝟔]∗∗. (CORREIA; PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Hipertensão, Sociedade Brasileira 
de Nefrologia. VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. Arq Bras Cardiol 2010; 95(Supl. 1):1-
51. 

∗∗ Vasconcellos MM, Gribel EB, Moraes IHS. Registros em saúde: avaliação da qualidade do 
prontuário do paciente na atenção básica, Rio de Janeiro, Brasil. Cad Saude Publica 2008; 24(Supl. 
1):5173-5182. 

 

CSNA3T25 
 
Registros incompletos de dados de identificação prejudicam os processos de busca ativa de casos, 
monitoramento de ações dos programas de saúde e visitação domiciliar [𝟐𝟔]∗. Chama a atenção 
que os percentuais de incompletitude dos dados de identificação encontrados na amostra estudada 
foram quase o dobro dos observados por Zillmmer et al. [𝟏𝟏]∗∗ no SisHiperdia de Pelotas (RS) e 

Oliveira [𝟐𝟖]∗∗∗ em Guarapuava (SP). No que concerne às variáveis sociodemográficas (raça/cor e 

escolaridade), os resultados são semelhantes a outros SIS [𝟏𝟏, 𝟏𝟒, 𝟐𝟖 − 𝟑𝟐]∗∗∗∗. (CORREIA; 

PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Vasconcellos MM, Gribel EB, Moraes IHS. Registros em saúde: avaliação da qualidade do 

prontuário do paciente na atenção básica, Rio de Janeiro, Brasil. Cad Saude Publica 2008; 24(Supl. 
1):5173-5182. 

∗∗ Zillmer JGV, Schwartz E, Muniz RM, Lima LM. Avaliação da completude das informações do 

hiperdia em uma Unidade Básica do Sul do Brasil. Rev Gaucha Enferm 2010; 31(2):240-246. 
∗∗∗ Oliveira MEP, Soares MRAL, Costa MCN, Mota ELA. Avaliação da completitude dos registros 

de febre tifóide notificados no Sinan pela Bahia. Epidemiol Serv Saude 2009; 18(3):219-226. 
∗∗∗∗ 11 (Zillmer JGV, Schwartz E, Muniz RM, Lima LM. Avaliação da completude das informações 

do hiperdia em uma Unidade Básica do Sul do Brasil. Rev Gaucha Enferm 2010; 31(2):240-246.) 14 
(Costa JMBS, Frias PG. Avaliação da completitude das variáveis da Declaração de Nascido Vivo de 
residentes em Pernambuco, Brasil, 1996 a 2005. Cad Saude Publica 2009; 25(3):613-624.), 28 
(Oliveira MEP, Soares MRAL, Costa MCN, Mota ELA. Avaliação da completitude dos registros de 
febre tifóide notificados no Sinan pela Bahia. Epidemiol Serv Saude 2009; 18(3):219-226.), 29 (Félix 
JD, Zandonade E, Amorim MHC, Castro DS. Avaliação da completude das variáveis epidemiológicas 
do Sistema de Informação sobre Mortalidade em mulheres com óbitos por câncer de mama da 
Região Sudeste - Brasil (1998 a 2007). Cien Saude Colet 2012; 17(4):945-953.), 30 (Macente LB, 
Zandonade E. Avaliação da completude do sistema de informação sobre mortalidade por suicídio na 
região Sudeste, Brasil, no período de 1996 a 2007. J Bras Psiquiatr 2010; 59(3):173-181.), 31 
(Moreira CMM, Maciel ELN. Completude dos dados do Programa de Controle da Tuberculose no 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação no Estado do Espírito Santo, Brasil: uma análise 
do período de 2001 a 2005. J Bras Pneumol 2008; 34(4):225-229) e 32 (Silva GF, Aidar T, Mathias 
TA. Qualidade do Sistema de Informações de Nascidos Vivos no estado do Paraná, 2000 a 2005. 
Rev Esc Enferm 2011; 45(1):79-86.) 

 

CSNA3T29 

 
Tem-se o exemplo em que a ausência de preenchimento da variável “glicemia capilar” foi quase 

quatro vezes maior que os valores encontrados por Zillmer et al. [𝟏𝟏]∗. (CORREIA; PADILHA; 

VASCONCELOS, 204) 
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Nota de fim de texto: 

∗ Zillmer JGV, Schwartz E, Muniz RM, Lima LM. Avaliação da completude das informações do 
hiperdia em uma Unidade Básica do Sul do Brasil. Rev Gaucha Enferm 2010; 31(2):240-246. 

 

CSNA3T34 

 
A não concordância entre os dados registrados suscita questionamentos quanto à fidedignidade 
dessas informações e adequações do preenchimento, bem como quanto aos critérios utilizados para 
a caracterização clínica dessas informações, vez que fica a cargo do profissional, especialista ou 

não, o julgamento clínico quando do preenchimento do formulário [𝟑𝟔]∗. (CORREIA; PADILHA; 

VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Jardim AI, Leal AMO. Qualidade da informação sobre diabéticos e hipertensos registrada no 
Sistema HIPERDIA em São Carlos-SP. Physis 2009; 19(2):405-417. 

 

CSNA3T39 

 
A confiabilidade e a validade das informações produzidas pelo SisHiperdia devem ser objetos de 
estudos posteriores, pois falhas no cadastro e acompanhamento de hipertensos e diabéticos 

também foram relatadas por Malfatti e Assunção [𝟒𝟎]∗. (CORREIA; PADILHA; 

VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Malfatti RM, Assunção AN. Hipertensão arterial e diabetes na Estratégia de Saúde da Família: 
uma análise da frequência de acompanhamento pelas Equipes de Saúde da Família. Cien Saude 
Colet 2011; 16(Supl. 1):1383-1388. 

 

CSNA4T1 

 
As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) constituem um dos maiores problemas de saúde 

pública no mundo [𝟏]∗. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ World Health Organization (WHO). Diet, nutrition and prevention of chronic diseases. Report 
FAO/WHO Expert Consulation. Geneva: WHO; 2003. (WHO Technical Report Series, n. 916). 

 

CSNA4T2 

 
No Brasil, cerca de 70% das causas de mortes na população adulta são devidas a essas doenças 

[𝟐]∗. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise 
de Situação de Saúde. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não 
transmissí- veis (DCNT) no Brasil 2011-2022. Brasília: MS; 2011. 
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CSNA4T3 

 
Esse padrão de morbimortalidade tem sido atribuído ao processo de transição epidemiológica, 
caracterizado pelo incremento das DCNT e declínio das doenças infecciosas, pari passu ao advento 
da transição nutricional, marcada pelo aumento do consumo de alimentos com alta densidade 

energética e diminuição do consumo de alimentos ricos em fibras [𝟒]∗. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Lerario DDG, Gimeno SG, Franco LJ, Iunes M, Ferreira SRG, Grupo de estudos em Diabetes na 
comunidade Nipo-brasileira. Excesso de peso e gordura abdominal para a síndrome metabólica em 
nipobrasileiros. Rev Saude Publica 2002; 36 (1): 4-11. 

 

CSNA4T7 

 
A importância da obesidade dentro do campo da saúde pública diz respeito, principalmente, à sua 
forte associação com outras enfermidades crônicas como diabetes melittus tipo 2, doenças 
coronarianas, hipertensão arterial e hiperlipidemia [𝟖]∗, pois sabe-se que o risco destas aumenta 
diretamente com o grau de excesso de peso [𝟗]∗∗ e acúmulo de gordura na região abdominal [𝟏𝟎]∗∗∗. 

(AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Pi-sunyer X. A clinical view of the obesity problem. Science 2003; 299(5608):859-860. 
∗∗ World Health Organization (WHO). The World health report 2002: Reducing risks, promoting 

healthy life. Geneva: WHO; 2002. 
∗∗∗ Petribú MMV, Cabral PC, Arruda IKG. Estado Nutricional, Consumo alimentar e risco 

cardiovascular: Um estudo em universitários. Rev Nutrição 2009; 22(6):837-846. 

 

CSNA4T5 

 
Dentre as DCNT, destacam-se o diabetes melittus, as doenças cardiovasculares, alguns tipos de 

cânceres e a obesidade [𝟏]∗. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ World Health Organization (WHO). Diet, nutrition and prevention of chronic diseases. Report 
FAO/WHO Expert Consulation. Geneva: WHO; 2003. (WHO Technical Report Series, n. 916). 

 

CSNA4T10 

 
Porém, a OMS sugere que a avaliação do consumo alimentar das populações estaria melhor 
representado pelo padrão alimentar [𝟏𝟒]∗, considerando que os indivíduos não consomem nutrientes 

nem alimentos isoladamente [𝟏𝟓]∗∗. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Alves ALS, Olinto MTA, Costa JSD, Bairros FS, Balbinotti MAA. Padrões alimentares de mulheres 
adultas residentes em área urbana no Sul do Brasil. Rev Saude Publica 2006; 40(5):865-873. 

∗ Perozzo G, Olinto MTA, Dias-da-costa JS, Henn RL, Sarriera J, Pattussi MP. Associação dos 
padrões alimentares com obesidade geral e abdominal em mulheres residentes no Sul do Brasil. 
Cad Saude Publica 2008; 24(10):2427-2439. 
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CSNA4T11 
 
Nesse sentido, é crescente o interesse nessa linha de investigação sobre o consumo de grupos de 
alimentos considerados definidores de padrões alimentares saudáveis e não saudáveis [𝟐]∗. 

(AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise 
de Situação de Saúde. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não 
transmissí- veis (DCNT) no Brasil 2011-2022. Brasília: MS; 2011. 

 

CSNA4T16 

 
Quanto ao perfil antropométrico, 48,5% e 43,1% apresentaram excesso de peso e obesidade 
abdominal, respectivamente. O QFA utilizado foi o validado por Ribeiro e Cardoso [𝟐𝟓]∗. 

(AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Ribeiro AB, Cardoso MA. Construção de um questionário de frequência alimentar como subsídio 
para programas de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Rev Nutr 2002; 15(2):239-
245. 

 

CSNA4T24 
 
Analisou-se o QFA segundo proposta de escores deste mesmo autor [𝟐𝟐]∗, originando duas 
categorias de consumo: Consumo diário de frutas e hortaliças – Sim ou não, independente do 
número de vezes por dia e Consumo mínimo recomendado de frutas e hortaliças – consumo de pelo 
menos cinco vezes ao dia, baseado no recomendado pela Organização Mundial de Saúde [𝟏]∗∗. 

(AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Fornés NS, Martins IS, Velasquez-melendez G, Latorre MRDO. Escores de consumo alimentar e 
ní- veis lipêmicos em população de São Paulo, Brasil. Rev Saude Publica 2002; 36(1):12-18. 

∗∗ World Health Organization (WHO). Diet, nutrition and prevention of chronic diseases. Report 
FAO/WHO Expert Consulation. Geneva: WHO; 2003. (WHO Technical Report Series, n. 916). 

 

CSNA4T31 
 

Em 50% dos estudos, utilizou-se como indicador de proteção, o consumo de frutas, legumes e 
hortaliças, embora apresentando uma ampla variação em sua forma de apresentação: consumo 
diário [𝟐𝟗]∗, consumo regular [𝟐𝟑]∗∗, consumo mínimo recomendado [𝟑𝟏]∗∗∗, consumo adequado 
[𝟐𝟒]∗∗∗∗. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Mondini L, Moraes AS, Freitas ICM, Gimeno SGA. Consumo de frutas e hortaliças por adultos 
em Ribeirão Preto, SP. Rev Saude Publica 2010; 44(4):686- 694 

∗∗ World Health Organization (WHO). Global strategy on diet, physical activity and health. Geneva: 
WHO; 2004. 

∗∗∗ Campos VC, Bastos JL, Gauche H, Boing AF, Assis MAA. Fatores associados ao consumo 
adequado de frutas, legumes e verduras em adultos de Florianópolis. Rev Bras Epidemiol 2010; 
13(2):352-362. 

∗∗∗∗ World Health Organization (WHO). Physical status: The use and interpretation of 
anthropometry. Geneva: World Health Organization: 1995. (WHO technical Report Series, 854). 
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CSNA4T39 
 

Os indivíduos também poderiam estar distorcendo o relato de alguns alimentos por já conhecer seu 

efeito benéfico ou mesmo nocivo [𝟏𝟒]∗. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Alves ALS, Olinto MTA, Costa JSD, Bairros FS, Balbinotti MAA. Padrões alimentares de mulheres 
adultas residentes em área urbana no Sul do Brasil. Rev Saude Publica 2006; 40(5):865-873. 

 

CSNA4T41 
 

Por outro lado, os padrões de consumo de alimentos dependem de outros fatores como condições 
socioeconômicas e demográficas, aspectos culturais [𝟒𝟗]∗ e histórico de vida de cada indivíduo 

[𝟓𝟎]∗∗. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Whichelow MJ, Prevost AT. Dietary patters and their association with demographic, lifestyle and 
health variables in a random sample of British adults. Blr J Nutr 1996; 76(1):17-30. 

∗∗ Palma RFM, Barbieri P, Damião R, Poletto J, Chaim R, Ferreira SRG, Sartorelli DS. Fatores 
associados ao consumo de frutas, verduras e legumes em nipobrasileiros. Rev Bras de Epidemiol 
2009; 12(3):436- 445. 

 

CSNA4T42 
 

Além disso, as escolhas alimentares podem se modificar ao longo do tempo, de acordo com a 

disponibilidade dos alimentos em cada região [𝟏𝟕]∗. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Gimeno SGA, Mondini L, Moraes SA, Freitas ICM. Padrões de consumo de alimentos e fatores 
associados em adultos de ribeirão Preto, São Paulo, Brasil: Projeto OBEDIARP. Cad Saude Publica 
2011; 27(3):533-545. 

 

 

EEQA1T1 
 
Efluentes contendo corantes são hoje uma das grandes preocupações ambientais. A presença de 
corantes nos corpos hídricos afeta a coloração da água resultando na redução da penetração de luz 
(Alkan et al., 2008), diminuindo assim a eficiência da fotossíntese em plantas aquáticas e, portanto, 

gerando um efeito adverso no seu crescimento (AlDegs et al., 2000). (MARIN et. al., 2015) 

 

EEQA1T2 
 
As indústrias têxteis são as principais responsáveis pela presença de corantes no meio ambiente, 
visto que, mais de 60% dos corantes produzidos mundialmente são utilizados no beneficiamento 
têxtil e, deste total, em consequência das perdas do processo, mais da metade acaba sendo 

despejada em corpos d’água sem nenhum tipo de tratamento (Khadhraoui et al., 2009). (MARIN et. 

al., 2015) 
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EEQA1T3 
 
Atualmente, mais de 90% dos corantes utilizados na indústria e comércio são substâncias sintéticas 

(Tríplice cor, 2011) e, destes, um dos mais comuns é o corante reativo. (MARIN et. al., 2015) 

 

EEQA1T4 
 
O corante Azul Reativo 5G, produzido e comercializado pela Texpal Indústria Química, apresenta 
excelente comportamento tintório e boa penetração, sendo amplamente utilizado em processos de 

lavanderia industrial e tingimento têxtil (Texpal, 2005). (MARIN et. al., 2015) 

 

EEQA1T5 
 
É composto por um grupo cromóforo do tipo azo, responsável pela cor, e um grupo sulfonato, 

responsável pela solubilidade e caráter aniônico do corante (Kimura et al.,2000). (MARIN et. al., 

2015) 

 

EEQA1T6 
 
Além disso, devido ao fato de possuir dois grupos reativos (vinilsulfona e monoclorotriazina), 

pertence à classe de corantes reativos bifuncionais (Koprivanac et al., 2005). (MARIN et. al., 2015) 

 

EEQA1T7 
 
Efluentes têxteis podem ser tratados por métodos biológicos, químicos ou físicos. Cada um destes 
métodos apresenta vantagens e desvantagens. Contudo, para o caso de efluentes contendo corantes, 
métodos biológicos e químicos não são indicados, uma vez que a maioria dos corantes sintéticos é 

estável a tais tratamentos (ÖZCAN et al., 2006) (MARIN et. al., 2015) 

 

EEQA1T8 
 
Além disso, apresentam algumas limitações. O tratamento biológico requer uma grande extensão de 
área e é limitado pela sensibilidade às variações diurnas, bem como pela toxicidade de alguns 

produtos químicos e também é menos flexível em projetos e operações (Crini, 2006). (MARIN et. al., 

2015) 

 

EEQA1T9 
 
Os métodos químicos são geralmente dispendiosos e, na maioria dos casos, criam um problema de 
poluição secundária devido ao uso excessivo de produtos químicos e a acumulação de lodo 

concentrado (Immich et al., 2009). (MARIN et. al., 2015) 
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EEQA1T10 
 
Em relação aos métodos físicos, a maior restrição está no fato de que os poluentes são somente 

transferidos para uma nova fase, ao invés de serem destruídos (Chernicharo et al., 2010). (MARIN 

et. al., 2015) 

 

EEQA1T11 
 
Dessa forma, um método físico que pode ser considerado bastante promissor para o tratamento de 
águas residuais é a adsorção, pois apresenta baixo custo, fácil operação, projeto simples, capacidade 
para tratar corantes em formas mais concentradas, bem como, elevada eficiência (Gök et al., 2010). 

(MARIN et. al., 2015) 

 

EEQA1T12 
 
A adsorção de cátions é favorecida a um pH maior que o 𝒑𝑯𝑷𝑪𝒁, pois, nesse caso, a carga líquida da 
superfície do adsorvente é negativa (pH > 10), enquanto que a adsorção de ânions é favorecida a um 
pH menor que o pHPCZ, uma vez que, dessa forma, a carga líquida da superfície do adsorvente é 

positiva (pH < 4) (Tagliaferro et al., 2011). (MARIN et. al., 2015) 

 

EEQA1T20 
 
A estimativa dos parâmetros termodinâmicos é feita pela caracterização do processo de adsorção de 
um estado inicial a um estado final de equilíbrio e pode determinar se o processo é espontâneo, endo 
ou exotérmico e o grau de afinidade entre adsorvente e adsorvato. Além disso, tais parâmetros podem 
fornecer informações sobre a heterogeneidade da superfície do adsorvente e se o processo envolve 

adsorção física ou química (Calvet, 1989). (MARIN et. al., 2015) 

 

EEQA2T13 

 
Essa mistura foi aquecida à temperatura de 205°C e pressurizada a 3000 kPa, para então ser 
encaminhada ao reator de hidrólise. As condições de operação para este sistema foram baseadas em 

estudos realizados por [𝟏𝟏]∗ (MIRANDA; CAMELO; LUCENA, 2013) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ XIANG, Q.; KIM, J.; LEE, Y. A comprehensive kinetic model for dilute-acid hydrolysis of cellulose. 
Applied Biochemistry and Biotechnology, v. 105-108, p. 337-352, 2003. 

 

EEQA2T15 

 
A estação de tratamento do fermento apresentou o volume da cuba correspondente a 25% do volume 

do meio reacional [𝟑]∗. (MIRANDA; CAMELO; LUCENA, 2013) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ DIAS, M. O. S. Simulação do Processo de Produção de Etanol a Partir do Açúcar e do Bagaço, 
Visando a Integração do Processo e a Maximização da Produção de energia e excedentes do Bagaço. 
(Dissertação de Mestrado). Faculdade de Engenharia Química, Universidade Estadual de Campinas. 
Campinas, 2008. 
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EEQA2T3 

 
Além disso, o etanol quase não forma particulados devido ao seu baixo teor de carbono, e pode ser 
utilizado como elevador de octanagem substituindo aditivos como o metil terc-butil éter (MTBE), etil 

terc-butil éter (ETBE), chumbo, e outros com emissões indesejáveis [𝟔]∗. (MIRANDA; CAMELO; 

LUCENA, 2013) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ MACEDO , IC (organizer). Sugar Cane’s Energy - Twelve studies on Brazilian sugar cane 

agribusiness and its sustainability. São Paulo: Berlendis & Vertecchia: UNICA, 2005b. 

 

EEQA2T4 

 

o setor industrial deverá evoluir de forma mais destacada, incorporando tecnologias com maior 

diferenciação e certamente com o desenvolvimento de novos produtos [𝟔]∗. (MIRANDA; CAMELO; 

LUCENA, 2013) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ MACEDO , IC (organizer). Sugar Cane’s Energy - Twelve studies on Brazilian sugar cane 
agribusiness and its sustainability. São Paulo: Berlendis & Vertecchia: UNICA, 2005b. 

 

EEQA2T5 

 

A utilização de materiais lignocelulósicos para produção do etanol é considerada como uma grande 
alternativa para o uso energético da biomassa. Diferentes rotas químicas para a obtenção de etanol 

a partir da cana de açúcar foram estudadas [𝟖]∗. (MIRANDA; CAMELO; LUCENA, 2013) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ SHIELDS, S.; BOOPATHY, R. Ethanol production from lignocellulosic biomass of energy cane. 
International Biodeterioration & Biodegradation. v. 65, p. 142-146, 2011. 

 

EEQA2T6 

 
Outro tipo de biomassa analisado é o resíduo de florestas de eucalipto, sendo o seu uso bastante 

promissor em regiões que apresentam plantações comerciais de eucalipto [𝟕]∗. (MIRANDA; 

CAMELO; LUCENA, 2013) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ MCINTOSH, S.; VANCOV, T.; PALMER, J.; SPAIN, M. Ethanol production from Eucalyptus 
plantation thinning. Bioresource Technology. v. 110, p. 264-272, 2012. 

 

EEQA2T7 

 
O bagaço de cana tem grande vantagem em relação às demais fontes de celulose por apresentar 

parte de seu tratamento realizado nas moendas [𝟏𝟎]∗. (MIRANDA; CAMELO; LUCENA, 2013) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ SOARES, P.A. Produção de álcool à partir do bagaço: O processo DHR – Dedini hidrólise 
rápida, 2007. Disponível em . Acesso em 13 out. 2009. 
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EEQA2T8 

 
Um processo de pré-tratamento do material é necessário para a remoção da lignina e da 
hemicelulose, com a finalidade de diminuir a cristalinidade da celulose e assim aumentando a 

porosidade do material, de maneira a tornar a celulose susceptível a hidrólise [𝟓]∗. (MIRANDA; 

CAMELO; LUCENA, 2013) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ KIIPPER, P.G. Estudo da Pré-hidrólise ácida do bagaço de cana-de-açúcar e fermentação 

alcoólica do mosto de xilose por Pachysolen tannophylus. (Dissertação de Mestrado). Universidade 

Estadual Paulista. Rio Claro, 2009. 

 

EEQA2T9 
 
Devido à variedade de matérias-primas, há também uma variedade de métodos utilizados no pré- 
tratamento, esses podendo ser físicos, químicos, biológicos e combinados. Em particular, o pré- 
tratamento utilizando vapor d’água, ácido sulfúrico diluído, hidróxido de amônio e hidróxido de sódio 

tem emergido dentre as opções mais promissoras [𝟏]∗. (MIRANDA; CAMELO; LUCENA, 2013) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ BAUDEL, H. M., Pré-tratamento e hidrólise. III Workshop Tecnológico sobre: Hidrólise para 
produção de etanol, 2006. 

 

EEQA2T10 

 
Durante a simulação das etapas de hidrólise (que consiste das etapas de pré-tratamento, 
deslignificação e hidrólise da celulose), fermentação alcoólica e destilação convencional foi adotado 
o modelo NRTL para o cálculo do coeficiente de atividade na fase líquida, Equação 2, pois esse 
modelo apresenta melhor capacidade de prever o comportamento de soluções de açúcares, e 

representa adequadamente o comportamento do sistema etanol-água [𝟑]∗. (MIRANDA; 

CAMELO; LUCENA, 2013) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ DIAS, M. O. S. Simulação do Processo de Produção de Etanol a Partir do Açúcar e do Bagaço, 
Visando a Integração do Processo e a Maximização da Produção de energia e excedentes do 
Bagaço. (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Engenharia Química, Universidade Estadual de 
Campinas. Campinas, 2008. 

 

EEQA2T11 

 
Na simulação desta etapa foram adotados os valores para temperatura de 190°C e tempo de 
residência de 15 min (através destes valores operacionais foi alcançada uma solubilização de 36% do 

bagaço), sendo estes parâmetros baseados em [𝟗]∗. (MIRANDA; CAMELO; LUCENA, 2013) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ SILVA, F. T. Obtenção de Insumos Químicos a partir do Aproveitamento Integral do Bagaço de 
Cana. Tese de Doutorado- Istituto de Química, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 1995. 
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EEQA2T13 

 
Essa mistura foi aquecida à temperatura de 205°C e pressurizada a 3000 kPa, para então ser 
encaminhada ao reator de hidrólise. As condições de operação para este sistema foram baseadas 

em estudos realizados por [𝟏𝟏]∗. (MIRANDA; CAMELO; LUCENA, 2013) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ XIANG, Q.; KIM, J.; LEE, Y. A comprehensive kinetic model for dilute-acid hydrolysis of 
cellulose. Applied Biochemistry and Biotechnology, v. 105-108, p. 337-352, 2003. 

 

EEQA3T1 
 

O interesse mundial pelo desenvolvimento de biocombustíveis aumentou em virtude de uma 
preocupação maior com o desenvolvimento de fontes energéticas renováveis e mais limpas. O 
bioetanol pode ser obtido a partir de qualquer biomassa que contenha quantidade significativa de 
amido ou açúcares. O Brasil está pesquisando fontes alternativas para a produção de bioetanol, 

principalmente as provenientes de resíduos agroindustriais (BNDES; CGEE, 2008). (BACH et. al., 

2014) 

 

EEQA3T2 

 
Vários países estão utilizando o soro de leite, proveniente da produção de queijos, como matéria prima 
para a produção de etanol. Nos Estados Unidos, Irlanda e particularmente na Nova Zelândia, cerca 
de 50% da produção de soro é destinada para esse fim. O soro de leite contém aproximadamente 5% 
de lactose, um carboidrato passível de fermentação. Atualmente a levedura Kluyveromyces marxianus 
é a mais utilizada na fermentação direta. Uma alternativa para a fermentação indireta consiste na 
hidrólise da lactose pela enzima lactase, liberando os monossacarídeos glicose e galactose, em 
anaerobiose, estes monossacarídeos são facilmente metabolizados pela levedura S. cerevisiae e 
convertidos em etanol e produtos secundários (Andrade, 2005; Pinheiro, 2004; Hashizume, 2001). 

(BACH et. al., 2014) 

 

EEQA3T3 

 
Considerando que 2 kg de lactose rendam 1 kg de etanol (Masud, et al 1999), e que a produção de 
soro de leite sob algum tipo de inspeção, no Brasil em 2010, foi de 6,6 bilhões de litros (Brasil, 2010), 
a quantidade de soro líquido potencialmente disponível poderia competir com as fontes de matérias 

primas convencionais para produção de etanol agrícola. (BACH et. al., 2014) 

 

EEQA4T1 

 
No ano de 2012, tanto a capacidade de refino quanto o consumo mundial de petróleo não 
ultrapassaram a casa dos 35 milhões de barris, enquanto as reservas provadas de petróleo 

ultrapassaram a marca de 1,5 trilhão de barris. (ANP, 2013). (LUZ; MAINIER; MONTEIRO, 2015) 

 

EEQA4T2 

 
A produção da soja brasileira fechou o ano de 2012 com 66,68 milhões de toneladas, enquanto que a 

americana marcou 83,17 milhões de toneladas (Brasil, 2013). (LUZ; MAINIER; MONTEIRO, 

2015) 
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EEQA4T4 

 
Para transformar o óleo, fonte de4 triacilglicerídeos em biodiesel, pode-se utilizar a transesterificação, 
que consiste basicamente na retirada da molécula de glicerol do óleo, conforme ilustrado na Figura 1, 
em que o triacilglicerídeo reage com um álcol de cadeia curta, como metanol ou etanol, na presença 
de um catalisador. Após a reação, tem-se a formação de duas fases: um arica em glicerol, mais denso, 
e a outra em biodiesel, menos denso. Tais fases podem ser separadas por decantação ou 

centrifugação (Costa, 2009). (LUZ; MAINIER; MONTEIRO, 2015) 

 

EEQA4T5 

 
Algumas variáveis influenciam a reação de transesterificação, a saber: pureza dos reagentes, razão 

molar álcool/óleo, temperatura de reação, catalisador e agitação (Costa,2009). (LUZ; MAINIER; 

MONTEIRO, 2015) 

 

EEQA4T6 

 
Do ponto de vista técnico, a rota metílica é mais simples, tendo o tempo de reação menor, separação 
das fases éster e glicerina mais espontânea, altas taxas de conversão e necessidade de um pequeno 
excesso de álcool. Porém, o metanol é altamente tóxico, é oriundo de fontes nãorenováveis, além de 
o Brasil não ter autossuficiência na sua produção. Em contrapartida, o etanol possui baixa toxicidade 
e é produzido de fontes renováveis. Além disso, o Brasil é um dos maiores produtores de etanol do 

mundo. (Costa, 2009). (LUZ; MAINIER; MONTEIRO, 2015) 

 

EEQA4T7 

 
Na catálise básica homogênea, geralmente são utilizados os hidróxidos de metais alcalinos, 
carbonatos e alcóxidos de metais alcalinos (metóxido de sódio, etóxido de sódio, propóxido de sódio 

e butóxido de sódio). (Castro, 2009 apud Ma e Hanna, 1999). (LUZ; MAINIER; MONTEIRO, 

2015) 

 

EEQA4T8 

 
Industrialmente, é a via mais indicada, pois é mais rápida do que a ENGEVISTA, V. 17, n. 2, p. 232-
239, Junho 2015 235 catálise ácida homogênea, além de os catalisadores alcalinos serem mais 

facilmente manipuláveis e menos corrosivos do que os catalisadores ácidos. (Costa, 2009). (LUZ; 

MAINIER; MONTEIRO, 2015) 

 

EEQA4T9 

 
Esta via ocorre à pressão atmosférica, com temperaturas amenas, e menor razão molar álcool/óleo, 

se comparada com a catálise ácida homogênea. (Melo Jr., 2008) (LUZ; MAINIER; MONTEIRO, 

2015) 
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EEQA4T10 

 
Esta reação de saponificação reduz os rendimentos de éster e dificulta o processo de separação das 

fases (Schuchardt et al., 1998). (LUZ; MAINIER; MONTEIRO, 2015) 

 

EEQA4T11 

 
Outra característica dos reagentes, para este caso, está relacionada ao índice de acidez, resultante 
da presença dos ácidos graxos livres no óleo. Tais ácidos irão consumir o catalisador básico, 

comprometendo o desenvolvimento da reação. (Ma e Hanna, 1999) (LUZ; MAINIER; MONTEIRO, 

2015) 

 

EEQA4T12 

 
A catálise ácida homogênea é a mais comum e, o catalisador mais utilizado é o ácido sulfúrico 
(H2SO4). Essa via catalítica é utilizada principalmente na produção de biodiesel a partir de resíduos 
com altos teores de ácidos graxos livres. Para as reações de transesterificação, a catálise ácida possui 
o inconveniente de requer uma alta razão molar álcool: óleo, exigir altas temperaturas e demandar 

longos períodos de síntese (Silva, 2005). (LUZ; MAINIER; MONTEIRO, 2015) 

 

EEQA4T13 

 
Os catalisadores mais utilizados são: zeólitas, óxidos e sais inorgânicos, resinas trocadoras de íons, 

ácidos e bases orgânicos e materiais lamelares. (Melo Jr., 2008) (LUZ; MAINIER; MONTEIRO, 

2015) 

 

EEQA4T15 

 
Durante o processo de degomagem somente os fosfolipídios hidratáveis são extraídos, permanecendo 
os não hidratáveis, sendo estes os responsáveis pela coloração marrom quando aquecidos. (Castejon, 

2010) (LUZ; MAINIER; MONTEIRO, 2015) 

 

EEQA4T16 

 
O preço do óleo de coco é extremamente alto, podendo ser até 30 vezes maior do que o da soja, 

tornando-o pouco competitivo em termos econômicos. (ANP,2013) (LUZ; MAINIER; MONTEIRO, 

2015) 

 

3 Aspas de diferenciação 

 

CEEA2T12 

 
Este gráfico delimita uma região na qual os valores da característica da qualidade X, ou de estimativas 
de parâmetros de sua distribuição de probabilidades como a média ou o desvio padrão amostrais, 

devem permanecer enquanto o processo estiver sob a condição de "controle estatístico". (MINGOTI;  

YASSUKAWA, 2008) 
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CEEA2T32 

 
Os valores da constante δ do modelo foram escolhidos de modo que a média da série fosse zero para 
o caso de processos "sob controle” e igual a 0,5; 1; 2; 3 e 4 para os casos de processos “fora de 

controle”. (MINGOTI; YASSUKAWA, 2008) 

 

CEEA2T33 

 
Após a delimitação dos limites de controle foram gerados mais 10.000 valores do processo, 
considerando-se os parâmetros na situação "sob controle" e posteriormente foram gerados mais 
10.000 valores da série considerando-se a situação "fora de controle", isto é, simulando-se dados de 
uma distribuição normal com um deslocamento da média de acordo com a escolha do valor da 
constante δ. Para cada série estimou-se o ARL tanto na situação "sob controle" quanto "fora de 

controle". (MINGOTI; YASSUKAWA, 2008) 

 

CEEA3T18 

 
No caso dos gráficos 𝑭𝒑, em que o projeto limita-se à escolha do LSC, foi adotado o menor valor de 

LSC que ainda satisfaz à condição 𝑻𝑴𝑨𝑭𝑭𝒑  ≥  𝟐𝟎𝟎 – limite que nem sempre coincide com o 

tradicional limite “de três sigma”. Isso porque, com valores de 𝒄𝟎  <  𝟗, como é o caso de interesse 
aqui, o limite “de três sigma” leva por vezes a valores de TMAF inaceitavelmente baixos; torna-se 
portanto recomendável determinar o LSC em função da taxa de alarmes falsos tolerada. 

(EPPRECHT; COSTA; MENDES, 2005) 

 

CEEA3T19 

 
Por outro lado, se essa taxa fosse fixada no valor convencional α=0,0027 (que é a taxa “nominal” dos 
gráficos de Shewhart convencionais quando a estatística amostral plotada é normalmente distribuída), 
os valores de LSC resultantes seriam muito altos, enfraquecendo o poder do gráfico de detectar 

desvios no processo. (EPPRECHT; COSTA; MENDES, 2005) 

 

CEEA3T25 

 
Pode-se imaginar que os valores “operacionalizáveis” para o intervalo amostral pertençam a um 
domínio discreto, como por exemplo {30 min, 1h, 2h, 3h, ...}, e que, da mesma forma, só haja um 
conjunto   limitado de tamanhos de amostra admissíveis, múltiplos de alguma unidade básica, como 
por exemplo “1 rolo” (prosseguindo com este exemplo, se m=1 corresponder a 5 rolos, os valores 

admissíveis para m serão 0,2; 0,4; 0,6; ...). (EPPRECHT; COSTA; MENDES, 2005) 

 

CEEA3T26 

 
Ora, em geral, com 𝒉𝟏, 𝒎𝟏 e 𝒎𝟐 limitados a um pequeno conjunto de valores práticos, não seria 
possível atender às restrições sem folgas, uma vez que os parâmetros de projeto restantes (limites de 
controle e de advertência) não se prestam a um “ajuste fino” de h, m e TMAF, devido à natureza 

discreta das estatísticas de contagem. (EPPRECHT; COSTA; MENDES, 2005) 
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CEEA3T27 

 
O problema do usuário não é demonstrar isso, mas escolher o “melhor” projeto adaptativo, segundo 

critérios de eficiência e operacionalidade. (EPPRECHT; COSTA; MENDES, 2005) 

 

CEEA3T28 

 
Como a planilha de interface só exibe um projeto de cada vez, e o usuário pode querer armazenar 
resultados de projetos intermediários satisfatórios nesse processo de busca do melhor projeto, a 
interface possui ainda dois botões no canto superior direito, “Guardar resultado Adapt.” e “Guardar 

resultado Fp”. (EPPRECHT; COSTA; MENDES, 2005) 

 

CSCA2T1 

 
A publicidade tradicional, cujo contorno era nítidos sobretudo no século XX, configurava-se um campo 
confortável para a esfera da emissão de suas mensagens: a definição de um “público-alvo” baseava-
se facilmente em aspectos demográficos e o anúncio portava uma mensagem do anunciante para 
este público com o objetivo de aproximá-lo do produto ou serviço anunciado, incentivando a compra. 

(TRINDADE; SOUZA, 2014) 

 

CSCA2T4 

 
É preciso pensar a publicidade também inserida em um contexto de transição entre processos 
referenciais: por um lado, muitas vezes ela ainda está presa ao paradigma da cultura do “público-

alvo”, como alvo fixo e não dinâmico. (TRINDADE; SOUZA, 2014) 

 

CSCA2T19 

 
Este leitor, a partir do ponto de vista de uma decodificação “ideal” da mensagem, não se apresenta 
como um “autor final” como quer McCracken (2010), mas sim como uma função do que já é desde 
então sugerido nesta mensagem, por um autor primeiro, um ethos idealizado do consumidor. 

(TRINDADE; SOUZA, 2014) 

 

CSCA4T18 

 
Quando estão agindo, os seres humanos são mobilizados por um conjunto de ideias, de sentimentos, 
de desejos e de intenções, de maneira concomitante e conflituosa, que é comumente denominado de 
“estado de espírito”. Contudo, pelo menos parcialmente, alguns aspectos dessas subjetividades são 
similares, na maioria dos indivíduos do grupo. Isso caracteriza o “estado de espírito” do grupo. 

(SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T19 

 
Há o conceito de “espírito do tempo”, cuja origem é o termo alemão zeigeist, que foi considerado com 
maior constância a partir do final do século XVIII, como “a acepção de opiniões válidas num 

determinado tempo, gosto ou desejo” (Caldas, 2004: 70). (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 
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CSCA4T23 

 
Assim, o conceito de “espírito do tempo” é insuficiente para explicar a motivação pelo “novo”, que é 

marcante no sistema da moda. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T24 

 
Tradicionalmente, algo semelhante ao que anteriormente foi indicado como “estado de espírito” é 

reconhecido pelo termo grego ethos. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T38 

 
Do ponto de vista estrutural, as mudanças do sistema são mais lentas, enquanto as coleções de 
produtos que mudam a cada estação podem ser consideradas mudanças circunstanciais. Entretanto, 
mesmo essa variação que afeta constantemente os produtos decorrem de uma dinâmica centralizada 

que constitui o “epicentro” da cultura da moda comercial. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T41 

 
Além de variar no tempo, também, há uma hierarquização geográfica da moda. Assim, o suposto 
nascimento da moda na capital francesa confere à cidade de Paris o título de “capital da moda”. 

(SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CHEA1T7 

 
Esse jogo de linguagem é comum também nos primeiros textos que elaboram nos momentos de 
receber o “diploma de alfabetização”, nas atividades de comemoração política de finais de programas 

educativos ou, ainda, quando da participação em campanhas eleitorais. (CARVALHO et. al., 2014) 

 

CHEA1T30 

 
Lembrar como era um cego que não via nada antes da alfabetização. A lição parece ter sido bem 
dada, na medida em que ela passa a ser dita pelo sujeito que é educado na escolarização da 
Educação de Jovens e Adultos. Nessa cartilha, intitulada “Ler”, em sua vigésima lição, na página 24, 

há um exemplo da negação do eu em detrimento de um conhecimento - o saber ler. (CARVALHO 

et. al., 2014) 

 

CHEA1T31 

 
No trecho, “Pudera! Sinto-me como um cego a quem tivesse voltado a vista”, há um discurso que 
subalterniza o sujeito que é carente do saber ler, que é expresso como cego, que não pode conservar 
sua saúde, sua casa, sua vida. Quando essa “vontade de verdade” diz ao indivíduo que ele só pode 

ser se conseguir ler, esse sujeito se apropria dessa verdade e o transforma em êthos. (CARVALHO 

et. al., 2014) 
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CHEA4T2 

 
Propomos a revisitação e a revitalização dessa área de estudos, assumindo, simultânea e 
respectivamente, como princípio e tensão os conceitos de “memória pedagógica” e de “momento 

pedagógico” (MEIRIEU, 2002). (HAAS; TEZZARI, 2014) 

 

EEQA2T2 

Parte do crescimento no consumo do etanol ocorre devido ao mesmo ser um combustível mais limpo 
quando comparado ao diesel e a gasolina. A comparação mostra que o etanol apresenta baixa 
toxidade; não possui enxofre; tem menor reatividade fotoquímica que os hidrocarbonetos presentes 

no diesel e na gasolina, o que reduz as emissões de precursores de “smog” fotoquímico. (MIRANDA; 

CAMELO; LUCENA, 2013) 

 

4 Discurso direto ratificando o indireto 

 

CEEA4T10 

 
FÁVERO et al (2009, p. 13) afirmam que a previsão resultante é um valor entre zero e um ou, de 
outra forma, a probabilidade de obtenção do valor um, sendo, portanto, uma técnica “[...] útil para 
aferição da probabilidade de ocorrência de um evento e para identificação das características dos 
elementos pertencentes a cada categoria estabelecida pela dicotomia da variável dependente”. 

(ARTUSO; CHAVES NETO, 2014) 

 

CSCA2T15 

 
De acordo com McCracken, “Os bens de consumo tem uma significação que vai além de seu caráter 
utilitário e de seu valor comercial. Este significado consiste largamente em sua habilidade em carregar 
e em comunicar significado cultural” (McCRACKEN, 2010: 99). O antropólogo americano defende que 
o consumo como hoje é dado, enquanto consumo de propriedades culturais e simbólicas agregadas 
aos bens, tem suas origens na Inglaterra elizabetana, a partir do final do século XVI e durante o século 

XVII (McCRACKEN, 2010: 30-32). (TRINDADE; SOUZA, 2014) 

 

CA2T20 

 
A respeito de um leitor que não é senão uma função do texto, o teórico literário Michael Riffaterre 
(1973) estabelece, em sua “Estilística Estrutural”, a figura do arquileitor, como um leitor onisciente, 
com o qual, obviamente, um leitor real, comum, não poderia identificar-se, uma vez que não teria a 
plena ciência das possibilidades oferecidas pelo e no texto. “O arquileitor é uma soma de leituras (...). 
Nada mais é que um instrumento para assinalar os estímulos de um texto.” (RIFFATERRE, 1973: 46). 

 

CA2T24 

 
Nesse sentido, os ethé publicitário em suas relações com o consumo pode encontrar maior respaldo 
na perspectiva de Fernando Montúfar (2011), pesquisador equatoriano da área de comunicação. As 
ideias presentes no artigo “De la ‘recepción’ al ‘consumo’: una necesaria reflexión conceptual” 
(MONTÚFAR, 2011) , quanto à pertinência de pensarmos os meios dentro do paradigma de emissão 
e recepção de mensagens, trazem à tona a importância de repensar o uso do termo “recepção”, uma 
vez que este pode deixar decontemplar dimensões importantes na sociedade mediatizada. Nesse 
sentido, para Montúfar, 
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la insuficiencia semántica del término ‘recepción’ no permite aprehender la 
dimensión simbólica y moral (...), ni otros aspectos propios del proceso 
complejo que se da en torno y a propósito de la relación con los medios de 
comunicación (...) (MONTÚFAR, 2011:14). 

 

CA2T29 

 
Segundo Fausto Neto, este novo cenário proporciona novas formas de interação entre as instâncias 
de produção e recepção, diferentes da ideia unidirecional que se atribuía à comunicação na 
“sociedade dos meios”. Esta ideia de circulação midiática identifica-se com a mensagem enquanto 
enunciação, que se realiza dentro de um contexto discursivo, em que a ideia de um “emissor” ou 
“produtor” que direciona sua mensagem ao “receptor” não deve ser trabalhada tal qual naquele 
esquema clássico. 

Trata-se da complexificação do processo da comunicação e não de sua 
desobjetivação: não se trata da supressão dos lugares de produção e da 
recepção de discursos, mas de sua subordinação à configuração de novos 
regimes de discursividades nos quais o discurso está preso. Trata-se da 
ordem interdiscursiva onde a circulação – como terceiro – se oferece como 
um novo lugar de produção, funcionamento e regulação de sentidos. 
(FAUSTO NETO, 2010: 60) 

 

CSCA4T9 

 
O conceito de “fato social” foi descrito por Èmile Durkheim (1858-1917) como fenômenos coletivos 
irredutíveis a indivíduos particulares, referenciando uma lógica de grupo, como a fé compartilhada e 
os padrões de conduta. Os fatos sociais “replicam as características do mundo físico”. Assim, ignorar 
esses fatos “é como imaginar que se pode deixar de lado a gravidade” (Bauman e May, 2010: 272). 

(SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T12 

 
Todavia, a proposição indica os modos de vestir e a moda como um sistema que está conectado com 
outro ainda maior no qual é desenvolvida a dinâmica da vida humana. “A cada ano, a tribo da moda 
formiga ruídos e rumores sobre as futuras tendências, alguns dos quais vão efetivamente se verificar 
na realidade” (Erner, 2005: 135). Erner (2005) considera que o consenso no universo mercantil da 
moda decorre de experiências similares de um grupo pequeno e restrito de indivíduos que, apesar de 
negarem essa condição, compartilham os mesmos valores, porque frequentam espaços similares. 

(SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T16 

 
Apoiado na teoria Semiótica da Cultura, Bystrina (1995: 35) adota o conceito de “sistema” como “objeto 
que se compõe de um conjunto de elementos ou complexos subsistemas e um conjunto das relações 
entre esses elementos ou subsistemas”. O conceito de “estrutura” também é apresentado de modo 
particular como “um conjunto dinâmico de relações”, caracterizando algo moldável ou adaptável, em 

constante modificação. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T30 

 
Para Benjamin (2007), as mudanças da moda são especialmente percebidas como brincadeiras do 
feminino. É uma estratégia psicológica para enganar a morte. De maneira semelhante, isso também 
foi considerado por Cidreira (2006). Porém, no pensamento de Benjamin (2007), ao trocar de 
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vestimentas engana-se a morte e o tempo. Assim, a sociedade participa do jogo psicológico que teme 
o falecimento. 
“A paródia do cadáver colorido, provocação da morte pela mulher, amargo diálogo sussurrado com a 
putrefação entre as gargalhadas estridentes e falsas. Isso é moda. Por isso ela muda tão rapidamente” 

(Benjamin, 2007: 102). (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CHEA1T9 

 
Foucault (1996, p. 30), ao tratar do conceito de subjetividade, observa sua relação imanente com os 
conceitos de saber e de poder. O filósofo concebe os saberes como formas de relações de forças, de 
poder. Ao mesmo tempo, reafirma que não existe poder que não utilize o saber. Para ele, os 
processos de subjetivação ocorrem numa luta política, ou seja, numa relação de poder que pode ser 
associada aos procedimentos utilizados pelo Estado que ele identifica como procedimentos de: i) 
eliminação e desqualificação de pequenos saberes inúteis, irredutíveis, economicamente 
dispendiosos; ii) normalização desses saberes entre si, tornar intercambiais os saberes e aqueles que 
os detêm; iii) classificação hierárquica desses saberes – subordinados e formais; e iv) uma 
centralização piramidal por meio da qual se podem controlar esses saberes. Essa foi a forma de 
produção do saber tecnológico do Século XVIII, não pelo progresso do conhecimento sobre a 
ignorância, mas “[...] pelos processos de anexação, de confisco, de apropriação dos saberes menores, 
mais particulares, mais locais, mais artesanais, pelos maiores, [...] os mais gerais, os mais industriais, 

aqueles que circulavam mais facilmente […]” (FOUCAULT, 2002, p. 215). (CARVALHO et. al., 

2014) 

 

CHEA1T13 

 
Para Deleuze (2005, p. 107), há uma novidade nos gregos que foi identificada por Foucault: um 
deslocamento duplo do poder, como relação de forças, e do saber, como forma estratificada, como 
código de virtude, sendo que, ao mesmo tempo, emerge uma constituição de si derivada de um código 
moral como regra de saber. No dizer de Deleuze, os gregos assim “[...] inventaram o sujeito, mas 
como uma derivada, como o produto de uma ‘subjetitvação’. Descobriram a ‘existência estética’, isto 
é, o forro, a relação consigo, a regra facultativa do homem livre [...]” (DELEUZE, 2005, p. 108). 

(CARVALHO et. al., 2014) 

 

CHEA1T17 

 
Afirma Foucault que, a partir do Século XVIII e até a época atual, as ciências humanas reinseriram 
as técnicas de verbalização em um contexto diferente e fizeram delas não o instrumento de renúncia 
do sujeito a si mesmo, mas o instrumento positivo de constituição de um novo sujeito (FOUCAULT, 
2004, p. 21). O autor retoma outras práticas de constituição dos sujeitos de forma a pensar 
criticamente sobre a constituição de si. Foucault não pretende que voltemos ao modo grego de ascese, 
mas que, ao reconhecer essas práticas, possamos problematizar mais e melhor as práticas de 
reflexão de si na contemporaneidade – produzidas culturalmente, desnaturalizando-as, para poder 
pensar em outras “artes de viver”. “[...] Não há retorno aos gregos, pois nunca há retorno [...]”, diz 
Deleuze (2005, p. 113). A luta pela subjetividade na modernidade apresenta-se “[...] como direito à 

diferença e direito à variação e à metamorfose [...]” (DELEUZE, 2005, p. 113(CARVALHO et. al., 

2014) 

 

CHEA4T22 

 
Para Cordeiro e Antunes (2009, p. 5), Itard centrou a busca pelas metas no par prazer/dor, como o 
motor para o desenvolvimento humano: “Sem necessidades, não se buscavam novas experiências. 

Sem experiências, não há conhecimento.” (HAAS; TEZZARI, 2014) 
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5 Evocação 

 

CEEA1T4 

 
Utilizando a função perda, o objetivo do método de Taguchi é determinar o intervalo ótimo de 
diagnóstico m e o limite ótimo de controle d, de modo que o custo da qualidade por item L seja 

minimizado. (TRINDADE; HO; QUIRINO, 2007) 

 

CEEA1T11 

 
A modelagem proposta explicita na sua composição uma parcela referente a não conformidade [o 
número esperado de itens não conformes como multiplicador do custo de não conforme (CNC )], ao 
invés de usar uma função dos desvios em relação ao valor alvo t (dispersão do processo), como feito 

por Taguchi. (TRINDADE; HO; QUIRINO, 2007) 

 

CEEA1T12 

 
De uma forma geral, pode-se dizer que a perda proposta é sempre menor que a de Taguchi, o que é 
um resultado importante pois significa que o custo da qualidade por item produzido é  menor quando 

utiliza-se o método proposto neste trabalho. (TRINDADE; HO; QUIRINO, 2007) 

 

CEEA2T1 

 
Gráficos de controle como o de Shewhart (1932) são amplamente utilizados para monitoração de 
parâmetros de processos e são fundamentados nas suposições de normalidade da característica de 

qualidade que está sendo avaliada e na independência entre as unidades amostrais. (MINGOTI; 

YASSUKAWA, 2008) 

 

CEEA2T4 

 
Gráficos como o CUSUM (Page, 1954; Costa et al., 2005) e o EWMA (Roberts  1959; Montgomery, 

2004) aparecem como algumas alternativas nestas situações. (MINGOTI; YASSUKAWA, 2008) 

 

CEEA2T11 

 
Dentre os gráficos usados para monitoramento de parâmetros do processo encontra-se o gráfico de 
controle proposto por Dr. Walter S. Shewhart (1932) que é o primeiro proposto na literatura e sem 

dúvida o mais conhecido. (MINGOTI; YASSUKAWA, 2008) 

 

CEEA2T15 

 
O Quadro 1, contém alguns valores de k e os correspondentes valores de h, sugeridos por Hawkins e 
Olwell (1993), para um valor de ARL igual a 370 no caso de processos com observações amostrais 

independentes. (MINGOTI; YASSUKAWA, 2008) 
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CEEA2T17 

 
O gráfico da média móvel exponencialmente ponderada, EWMA (Exponentially Weighted Moving 
Average), introduzido por Roberts (1959) também é indicado para detecção de pequenas mudanças 

na média do processo. (MINGOTI; YASSUKAWA, 2008) 

 

CEEA2T28 
Alguns estimadores propostos por Mingoti e Neves (2005) para σ 2 , e que serão abordados neste 
artigo, encontram-se no Quadro 2 com a respectiva notação a ser utilizada na apresentação dos 

resultados. (MINGOTI; YASSUKAWA, 2008) 

 

CEEA3T2 

 
Reynolds et al. (1988) estudaram o gráfico de X com intervalo de tempo entre amostras variável (VSI 

– Variable Sampling Interval). (EPPRECHT; COSTA; MENDES, 2005) 

 

CEEA3T4 

 
O próximo parâmetro a ser considerado variável foi o tamanho de amostra: Prabhu et al. (1993) e 
Costa (1994) estudaram este esquema (VSS – Variable Sample Size). A direção natural de 
prosseguimento da pesquisa era fazer variáveis tanto o tamanho de amostra quanto o intervalo de 
tempo entre amostras (VSSI – Variable Sample Size and Sampling Interval), ou então fazer variáveis 
todos os parâmetros, incluindo o fator de abertura dos limites de controle (Vp – Variable Parameters). 

(EPPRECHT; COSTA; MENDES, 2005) 

 

CEEA3T5 

 
Prabhu et al. (1994) e Costa (1997, 1998a, 1999a) fornecem uma descrição detalhada destes gráficos 

de X com todos os parâmetros adaptativos. (EPPRECHT; COSTA; MENDES, 2005) 

 

CEEA3T9 

 
Rendtel (1990) estudou o gráfico CUSUM adaptativo por atributos, porém ele avaliou e comparou os 
esquemas VSS, VSI e VSSI segundo critérios diferentes dos usuais, tornando impraticável a 

comparação entre seu trabalho e trabalhos afins. (EPPRECHT; COSTA; MENDES, 2005) 

 

CEEA3T10 

 
Vaughan (1993) e Porteus & Angelus (1997) propuseram esquemas bayesianos para controle por 
atributos; no entanto, os princípios, critérios e operação destes esquemas também são muito 

diferentes dos gráficos não-bayesianos para permitir qualquer comparação. (EPPRECHT; 

COSTA; MENDES, 2005) 

 

CEEA3T11 

 
Este artigo apresenta o modelo de Epprecht et al. (2003) para gráficos de Shewhart adaptativos para 
atributos (gráficos de c, np, p e u) em que um, dois ou todos os parâmetros do gráfico variam entre 

dois valores. (EPPRECHT; COSTA; MENDES, 2005) 
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CEEA3T12 

 
A questão de escolha dos parâmetros (projeto) do gráfico adaptativo, fundamental para seu uso na 
prática, não é tratada na literatura (com raras exceções – ver, por exemplo, De Magalhães et al., 2001, 
2002; e De Magalhães & Moura Neto, 2004). Em geral, são fornecidas tabelas de projetos que 
apresentam bom desempenho (ou mesmo desempenho ótimo segundo algum critério), mas que, em 

função de restrições operacionais, podem não ser aplicáveis. (EPPRECHT; COSTA; MENDES, 

2005) 

 

CEEA3T16 

 
Como em Reynolds et al. (1988), considera-se que si, a probabilidade de uma causa especial ocorrer 
durante um intervalo de duração hi, é proporcional ao produto , sendo ri a freqüência relativa esperada 

de intervalos de duração hi até a ocorrência de uma causa especial. (EPPRECHT; COSTA; 

MENDES, 2005) 

 

CEEA3T17 

 
Como em Reynolds et al. (1988), supõe-se que, quando a causa especial ocorre dentro do intervalo 
de tempo entre duas amostras particulares quaisquer, o instante exato da ocorrência é uniformemente 

distribuído nesse intervalo. (EPPRECHT; COSTA; MENDES, 2005) 

 

CEEA3T23 

 
Epprecht et al. (2003) calcularam também os desvios-padrão dos tempos até a sinalização, mostrando 
que seus valores são muito próximos aos valores de TES. Os valores não são aqui reproduzidos, por 
limitação de espaço; a conclusão importante de ordem prática é que a análise dos valores de TES é 

suficiente para comparação dos desempenhos dos esquemas. (EPPRECHT; COSTA; MENDES, 

2005) 

 

CEEA3T24 

 
Epprecht et al. (2003) obtiveram projetos ótimos para γ = 1,5; 3,0. (Já a escolha do “melhor” projeto 
para uma faixa de valores de γ seria um problema multicritério, encerrando um razoável grau de 

subjetividade). (EPPRECHT; COSTA; MENDES, 2005) 

 

CEEA4T2 

 
Baseado na literatura da área (ASSAF NETO, 2006; COPLAND; KOLLER; MURRIN, 2002; 
DAMODARAN, 2002, 2006; GRAHAM; DODD, 1951, GRAHAM, 2007; ELLAGI FILHO; ISHIKAWA, 
2003; PÓVOA, 2007), selecionou-se 22 indicadores amplamente aceitos que serão analisados neste 
trabalho. São eles: Preço de Mercado (PM), Taxa de Dividendos (DY), Preço/Lucro (P/L), 
Preço/Vendas (P/V), Preço/Valor contábil (P/VC), Preço/Valor contábil tangível (P/VCT), Preço/Capital 
de Giro Líquido (P/CGL), Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE), Retorno sobre Ativos (ROA), 
Retorno sobre o Capital (ROC), Margem líquida (ML), Média do Crescimento dos Lucros por Ação 
(MCL), Liquidez Corrente (LC), Liquidez Seca (LS), Liquidez Geral (LG), Liquidez Imediata (LI), Grau 
de Endividamento (GE),Participação de Capitais de Terceiros Sobre Recursos Totais (PCTRT), 
Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros (GCPCT), Composição do Endividamento (CP), 
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Liquidez Geral Modificada (LGM) e Grau de Endividamento Modificado (GEM). (ARTUSO; CHAVES 

NETO, 2014) 

 

CEEA4T16 

 
SILVA (2003) analisou as variáveis Preço de Mercado, Preço por Lucro, Preço por Valor Contábil e o 
Retorno sobre o Patrimônio Líquido sobre o retorno das ações no mercado acionário brasileiro no 

período de 1993 a 2003. (ARTUSO; CHAVES NETO, 2014) 

 

CEEA4T19 

 
SANTOS (2010) também analisou a rentabilidade das ações de valor em comparação com as ações 
de crescimento no mercado brasileiro de 1989 a 2008. Como critério para a separação dos grupos, 
ele utilizou os quartis extremos dos múltiplos P/L e P/VC, que, quando baixos, caracterizariam 
empresas de valor. Foram analisados diversos contextos (mercados de alta/baixa, pré/pós plano Real, 
contração/expansão econômica) e em todos eles a carteira composta pelos ativos com os dois 
múltiplos baixos teve retorno significativamente superior (ao nível de 10%) à carteira de crescimento. 

 

CEEA4T20 

 
Na proposição de modelos de reconhecimento de padrões, TAVARES (2010) analisou a aplicação da 
Análise Discriminante por meio de 23 indicadores no mercado acionário brasileiro entre 2005 e 2007. 

(ARTUSO; CHAVES NETO, 2014) 

 

CEEA1T1 

 
O sistema de controle on-line de processos por atributo, apresentado por Taguchi et al. (1989), 
considera um processo que inicia sua operação produzindo itens com uma fração conforme (estado 

I). (TRINDADE; HO; QUIRINO, 2007) 

  

CEEA1T3 

 
Taguchi et al. (1989) obtém expressões analíticas para o intervalo entre inspeções  que minimizam o 
custo médio do sistema de controle, porém não assumem um mecanismo explícito para a ocorrência 
da causa especial e tais expressões resultam de uma série de considerações e simplificações. 

(TRINDADE; HO; QUIRINO, 2007) 

  

CEEA1T4 
 
Nayebpour & Woodall (1993) desenvolvem um modelo de controle para atributos incluindo um 
mecanismo de falha para o processo (através de uma distribuição geométrica), o que representa uma 
maneira formal do processo mudar do estado  para o estado . Com isso, afimarm que não pode ser 
obtida uma expressão analítica para o intervalo ótimo entre inspeções e a busca deste parâmetro 

exige o uso de métodos computacionais. (TRINDADE; HO; QUIRINO, 2007) 

  

CEEA1T5 

 
No modelo de controle para atributos apresentado por Borges et al. (2001) admite-se que o sistema 
de inspeção está sujeito a erros de classificação. Pode-se julgar um item conforme dado que ele não 
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o é (erro tipo II) ou julgar um item conforme como não conforme (erro tipo I). Suas conclusões indicam 

que o custo do sistema de controle é sensível à presença de erros de classificação. (TRINDADE; 

HO; QUIRINO, 2007) 

  

CEEA1T6 

 
Em Greenberg & Stokes (1995) este procedimento é proposto, mas admite-se apenas a existência de 

erro do tipo I na determinação do número ótimo de classificações repetidas. (TRINDADE; HO; 

QUIRINO, 2007) 

  

CEEA1T7 

 
Em Quinino & Suyama (2002),  classificações repetidas são realizadas no item inspecionado, que é 
declarado conforme se pelo menos forem observadas  classificações conformes. Os 

parâmetros  e  são determinandos segundo uma abordagem econômica. (TRINDADE; HO; 

QUIRINO, 2007) 

  

CEEA1T8 

 
Em Quinino & Ho (2004), os itens são examinados repetidamente até observar  classificações 
conformes ou  classificações não conformes (no primeiro caso, o item é declarado conforme e no 

segundo critério, o item é declarado não conforme). (TRINDADE; HO; QUIRINO, 2007) 

 

CSCA1T27 

 
Para compreender a relação entre o trabalho do jornalista e as tecnologias de produção e transmissão 
de conteúdos por meio do discurso autorreferencial do repórter de TV, conduziu-se um estudo de 
sentidos (BENETTI, 2007) no qual foram analisadas seis entrevistas concedidas por Neide Duarte 
(24/10/2012), Sandra Moreyra (07/11/2012), Heraldo Pereira (14/11/2012), Glória Maria (21/11/2012), 
André Luiz Azevedo (19/12/2012), Beatriz Thielmann (26/12/2012) no programa Encontro com Fátima 
Bernardes, considerando a produção discursiva tanto de entrevistados, quanto de entrevistadora. 

(GADRET, 2014) 

 

CSCA2T8 

 
Sabe-se que a persuasão e a sedução na publicidade acontecem a partir da criação da realidade em 
uma atmosfera perfeita da identificação da marca com o mundo do consumidor. Nesse sentido é que 
retomamos os estudos de Casaqui (2004) sobre o ethos publicitário, em sua tese intitulada “Ethos 

publicitário: as estratégias comunicacionais do capital financeiro na negociação simbólica com seu 

público-alvo” (2004, Universidade de São Paulo). (TRINDADE; SOUZA, 2014) 

 

CSCA2T9 

 
Casaqui inaugura um estudo do ethos publicitário trazendo a noção do ethos trabalhada inicialmente 
por Aristóteles em seus estudos sobre a retórica, passando por sua acepção no campo da análise do 
discurso, para chegar ao seu entendimento como um elemento central na constituição do discurso da 

publicidade. (TRINDADE; SOUZA, 2014) 
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CSCA2T18 

 
Neste momento, temos uma crítica às ideias expostas por McCracken. Se, por um lado, ele diz que o 
espectador é o autor final, por outro lado ele trabalha com a concepção de uma mensagem já sugerida 
por um autor definido, restando ao leitor o papel de apropriar-se deste sentido sugerido. 

(TRINDADE; SOUZA, 2014) 

 

CSCA2T21 

 
Na verdade, os estudos da recepção no Brasil são bastante recentes, tomando corpo a partir da 
década de 1990 (JACKS, et al 2008). Estes estudos se referem às análises quantitativas das 
audiências nas mídias e aos estudos de usos e gratificações. Tais estudos, contudo, não consideram 
a recepção do ponto de vista da apropriação que o público faz em função de mensagens. Trindade 
(2007) é quem levanta a importância de contribuições dos igualmente recentes estudos latino-

americanos sobre estas questões. (TRINDADE; SOUZA, 2014) 

 

CSCA2T22 

 
Exemplo disso é a noção de “fluxo publicitário”, desenvolvida por Piedras e Jacks (2006), a partir da 
apropriação do conceito de fluxo segundo os estudos culturais britânicos, particularmente da teoria 
desenvolvida por um de seus principais expoentes, Raymond Williams. O fluxo publicitário da 
recepção, assim compreendido, deve ser norteador de toda compreensão que se faça da recepção 

publicitária. (TRINDADE; SOUZA, 2014) 

 

CSCA2T23 

 
Outra referência é o trabalho de Trindade (2008), que tratou da recepção publicitária e sua relação 
com as práticas de consumo, a partir da compreensão da publicidade enquanto discurso e, portanto, 
da recepção do ponto de vista da enunciação publicitária. A produção de sentido apresenta-se como 

critério comum à recepção e às práticas de consumo. (TRINDADE; SOUZA, 2014) 

 

CSCA2T27 

 
Somando estas ideias às contribuições de McCracken (2010) aos estudos do consumo, podemos 
pensar no movimento de significado como algo, portanto, mais dinâmico do que inspiram as setas 
unidirecionais da Figura 1. O esquema ali proposto é interessante para pensarmos a presença dos 
valores simbólicos nos bens, e sua realização no consumo, mas por outro lado alinha-se a uma 
perspectiva uniderecional de comunicação emissor - receptor que, como vimos, perde sentido 

justamente ao falarmos do consumo midiático. (TRINDADE; SOUZA, 2014) 

 

CSCA2T28 
À perspectiva do consumo midiático, parece ser mais adequado o conceito de circulação midiática, 
no lugar de pesquisas sobre recepção, conforme Fausto Neto (2010), em “As bordas da circulação”. 

(TRINDADE; SOUZA, 2014) 

 

CSCA2T31 

 
Tal perspectiva é endossada pelo mesmo autor em artigo recente (FAUSTO NETO, 2013), cujo 
objetivo é aprofundar sobre a investigação da circulação na perspectiva da confluência das lógicas 
da produção e de consumo midiático como constituintes de um terceiro lugar de sentido, zonas de 
contato, que na investigação discursiva pode ser acessada pela ideia de ethos do consumidor em 
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ação, isto é, o processo é visto em suas dinâmicas de interação e interdiscursivas, manifestada em 

discursos do sujeito-consumidor. (TRINDADE; SOUZA, 2014) 

 

CSCA3T8 

 
Na tentativa de relacionar o desenvolvimento da modernidade com a constituição da mídia, 
Thompson (1995) identificou, como cerne desta experiência com a cultura, a dinâmica de visibilidade 
pautada pelo escrutínio global. Questão cara à modernidade, diz respeito à oportunidade de 

visualizar o poder de uma forma difícil de perceber fora da experiência moderna. (LADEIRA, 2014) 

 

 

CSCA3T9 

 
De outra perspectiva, Baudrillard (1977) identificou, como traço essencial da modernidade 
contemporânea, a expansão de simulacros. Nesta interpretação, a televisão se institui como parte 
do processo de transformação da cultura em um circuito autorreferenciado de significados, capaz de 
esconder uma estrutura de repressão de desejos que decorre da possibilidade de simulação contida 

em tais representações. (LADEIRA, 2014) 

 

CSCA3T710 

 
Gitlin (2003), por exemplo, discordará de tal visada, insistindo na dimensão concreta deste sistema 
e enfatizando a ideia simmeliana da aventura controlada. A despeito da diferença de visadas, todas 
as discussões se concentram em um problema semelhante: a intensa difusão de imagens na 

sociedade contemporânea. (LADEIRA, 2014) 

 

CSCA3T12 
Considera-se esta complexidade como especialmente visível naquilo que Castells (1996) definiu 
como redes, formas flexíveis constituídas a partir de vínculos abertos à conexão e desconexão. 

(LADEIRA, 2014) 

 

CSCA4T13 

 
Enquanto um autor como Erner (2005) indica as causas da convergência cultural, que é proposta no 
contexto comercial da moda, Baldini (2005) dá voz aos que denunciam a ampla divergência 
estilística, como justificativa para que manifestações muito diferentes sejam participantes das 

tendências da moda em um dado momento. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T20 

 
Isso propõe a noção de contágio mental, justificando a convergência de ideias entre grandes grupos 

de pessoas (Caldas, 2004), em contraposição à possibilidade de manipulação ideológica. (SOUZA; 

GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T25 
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Há autores, entre esses Lipovetsky (2007), que relativizam a participação do “espírito do tempo” na 
determinação da moda, que compreendem que suas manifestações são expressões do ethos social. 

(SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CSCA4T44 

 
Godart (2010) reitera o caráter ambíguo da moda ao considerar seu posicionamento intermediário. 
Transitando ente as artes e a indústria, a moda exerce influência não apenas no consumo e na 

economia, reverbera de modo peculiar na cultura. (SOUZA; GOMES; CAMPOS, 2013) 

 

CHEA1T3 

 
Larrosa (1994) traz para o debate a lógica geral dos dispositivos pedagógicos que constroem e 
medeiam a relação do sujeito consigo mesmo, como se essa fosse uma gramática suscetível de 
múltiplas realizações. Indica como se forma a experiência de si no interior de aparatos de produção 

de verdade, por meio de mecanismos de submissão à lei e da autoafeição. (CARVALHO et. al., 

2014) 

 

CHEA1T4 

 
No campo da Educação de Jovens e Adultos, a temática da subjetividade emergiu nos últimos anos 
em diversos estudos. Parte deles, expressa em teses e dissertações, tem como foco as trajetórias 
juvenis e suas implicações nas subjetividades (LIMA RAPHAEL, 2003; RODRIGUES, 2005; 
NASCIMENTO, 2008); o uso de tecnologias digitais, as questões culturais e as subjetividades de 
jovens na atualidade (ALVES, 2006; GUIMARO, 2010); o conhecimento e a subjetividade 
(OLIVEIRA, 2005, 2009; SILVA, 2007; COSTA, 2005, 2009; HENN, 2006); o discurso intercultural e 

a subjetividade (CARVALHO, 2004). (CARVALHO et. al., 2014) 

 

CHEA1T5 

 
Artigos em eventos e periódicos sobre a temática foram identificados, como textos sobre a temática 
da subjetividade e narrativas de si nos dispositivos escolares e suas implicações nas subjetividades 
(SALCIDES, 2002; CORREA; SOUZA, 2003; BICALHO, 2003); as questões culturais, curriculares e 
as subjetividades (CARVALHO, 2004); as narrativas de si e subjetividades (PIMENTEL, 2007); o 
currículo e os modos de subjetivação na EJA (CARVALHO, 2011, 2012); as narrativas de sujeitos 

da EJA (DECISIO, 2008) e o conhecimento e a subjetividade (RAIMONDI, 2011). (CARVALHO et. 

al., 2014) 

 

CHEA1T6 

 
Inspirados nos estudos desenvolvidos por Gilles Deleuze, Félix Guattari, Paulo Freire, Hannah 
Arendt, Michel Foucault, Alberto Melucci e outros, esses estudos reconhecem nas pedagogias 

escolares e não escolares processos de subjetivação. (CARVALHO et. al., 2014) 

 

CHEA1T8 

 
O mapa teórico e metodológico que construímos considerou uma conceitualização que emerge da 

perspectiva analítica arqueogenealógica de Foucault. (CARVALHO et. al., 2014) 
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CHEA2T13 

 
O presente estudo, conforme classificação apresentada por Gil (1999), configura-se como uma 
pesquisa exploratória, uma vez que o conhecimento sobre metodologias e estratégias educacionais 

utilizadas em universidades abertas à terceira idade é extremamente incipiente. (CACHIONI et. 

al., 2015) 

 

CHEA2T18 

 
A vasta maioria de professoras mulheres responsáveis pelas atividades é também descrita em 

estudos realizados por Cachioni (2002) e Pelloso-Lima (2001). (CACHIONI et. al., 2015) 

 

CHEA2T19 

 
Sobre a experiência anterior de trabalho com pessoas idosas, segundo a maioria dos educadores, a 
UnATI é o primeiro campo de trabalho na área gerontológica. O mesmo dado foi verificado por 

Cachioni (2002) no estudo realizado com docentes de sete UnATIs brasileiras. (CACHIONI et. al., 

2015) 

 

CHEA2T23 

 
Zabala (2001); Bordenave (1999), apresentam suas considerações em relação à pedagogia da 
transmissão. Palma (2001) afirma ser esta possibilidade metodológica a menos apropriada para o 

trabalho com os alunos idosos. (CACHIONI et. al., 2015) 

 

CHEA3T4 

 
Hans-Georg Gadamer (1900-2002), filósofo alemão, discute, em Verdade e Método, obra de 1960, 
o acontecer da compreensão. O compreender por meio da interpretação. O diálogo entre a tradição 
e o intérprete; os aspectos linguísticos da compreensão versus a impossibilidade de uma 

interpretação objetiva. (VASQUES; BAPTISTA, 2014) 

 

CHEA3T18 

 
Segundo os aportes teóricos de Sanchez Gamboa (1996) e Turato (2005), 17 (15,8%) documentos 
situam-se na perspectiva empírico-analítica ou quantitativa. Esses estudos justificam-se a partir de 
pressupostos positivistas, como, por exemplo, a compreensão da ciência como atividade neutra e 
objetivada; a racionalidade técnica e instrumental; o sujeito e objeto separados para garantir a 

imparcialidade científica etc. (VASQUES; BAPTISTA, 2014) 

 

CHEA4T1 

 
As contribuições do pedagogo e pesquisador francês Phillipe Meirieu tornam-se essenciais para 

este estudo. (HAAS; TEZZARI, 2014) 
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CHEA4T4 

 
Articulamos o exercício de reflexão e (re)criação da didática, por meio da memória pedagógica da 
Educação Especial, a partir do célebre personagem Jean Itard, em busca de fundamentos 
norteadores para a compreensão das práticas desenvolvidas hoje nos cotidianos escolares, 

colocando em evidência o conceito de momento pedagógico. (HAAS; TEZZARI, 2014) 

 

CHEA4T5 

 
Resgatamos o significado de necessidade no/do contexto escolar, a partir de Itard e sua “lei 
imperiosa da necessidade”, associado aos princípios da solicitação e da emergência em Meirieu 

(2001). (HAAS; TEZZARI, 2014) 

 

CHEA4T6 

 
Para conceituar cotidiano, reportamo-nos aos estudos de currículo escolar a partir de Ferraço (2004). 
Para esse autor, o cotidiano envolve todas as dinâmicas de relações estabelecidas, com todos os 

personagens que circulam nos espaços-tempos escolares. (HAAS; TEZZARI, 2014) 

 

CHEA4T16 

 
Influenciado pelo pensamento de John Locke (1632-1704) e de seu contemporâneo Condillac (1715-

1780), Itard evidenciou sua crença na experimentação. (HAAS; TEZZARI, 2014) 

 

CSNA1T1 

 
A obesidade tornou-se um problema de saúde pública mundial e afeta indivíduos de todas as 

classes sociais [𝟏 − 𝟑]∗. (SANTOS et al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ 1 (Wanderley EM; Ferreira VA. Obesidade: uma perspectiva plural. Cien Saude Colet 2010; 
15(1):185- 194) 2 (Lima LP, Sampaio HAC. Caracterização socioeconômica, antropométrica e 
alimentar de obesos graves. Cien Saude Colet 2007; 12(4):1011-1020) e 3 (Moreira P, Romualdo 
MCS, Amparo FC, Paiva C, Alves R, Magnoni D, Kovacs C. A educação nutricional em grupo e sua 
efetividade em tratamento de pacientes obesos. Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e 
Emagrecimento 2012; 6(35):216-224) 

 

CSNA1T2 

 
Esse quadro é preocupante porque existe grande associação entre o excesso de gordura corporal e 
a elevação das taxas de morbi-mortalidade, uma vez que, essa condição aumenta o risco de 
desenvolvimento de doenças coronarianas, hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo II, doença 

pulmonar obstrutiva, osteoartrite, certos tipos de câncer, dentre outras [𝟒, 𝟓]∗. (SANTOS et al., 

2014) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ 4 (Lemke GMMN, Correia JSC. Tratamento cirúrgico da obesidade e a ocorrência da Síndrome 
de Dumping. Saber Científico 2008; 1(1):176-193) e 5 (Sarturi JB, Neves J, Peres KG. Obesidade 
em adultos: estudo de base populacional num município de pequeno porte no sul do Brasil em 2005. 
Cien Saude Colet 2010; 15(1):105-113). 
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CSNA1T3 

 
As comorbidades relacionadas à obesidade, por serem patologias de longa duração, possuem uma 
grande demanda por ações, procedimentos e serviços de saúde, o que sobrecarrega o Sistema 
Único de Saúde (SUS) brasileiro, além da assistência prestada pelos serviços privados de saúde a 

20% da população brasileira [𝟔, 𝟕]∗. (SANTOS et al., 2014) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ 6 (Coutinho JG, Gentil PC, Toral NA. Desnutrição e obesidade no Brasil: o enfrentamento com 
base na agenda única da nutrição. Cad Saude Publica 2008; 24(2):332-340) e 7 (Süssenbach SP. 
Custo Orçamentário da Cirurgia Bariátrica [dissertação]. Porto Alegre: Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul; 2011). 

 

CSNA1T5 

 
Quando esse procedimento não gera os efeitos esperados em obesos graves, é indicada a 

intervenção cirúrgica [𝟗, 𝟏𝟎]∗. (SANTOS et al., 2014) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ 9 (Murara JR, Macedo LLB, Liberali R. Análise da eficácia da cirurgia bariátrica na redução de 
peso corporal e no combate à obesidade mórbida. Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e 
Emagrecimento 2008; 2(7):87-99) e 10 (Ribas Filho D, David IMB, Pacini JF, Miksche LC, Campos 
EMB, Moraes JC, Rias MG, Miquelin GM, Pereira DG. Avaliação de níveis lipêmicos e glicê- micos 
pré e pós cirurgia bariátrica. Rev Bras Clin Med 2009; 7(4):205-210). 

 

CSNA1T7 

 
A atuação do nutricionista dentro da equipe multidisciplinar no período pré-operatório de cirurgia 
bariátrica, objetiva aumentar o potencial de sucesso no pós-operatório, a partir da preparação clínica 

e nutricional do paciente para a realização da mesma [𝟏𝟐, 𝟏𝟑]∗. (SANTOS et al., 2014) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ 12 (Bregion NO, Silva SA, Salvo VLMA. Estado nutricional e condição de saúde de2 pacientes 
nos períodos pré e pós-operatórios de cirurgia bariátrica. Rev Brasileira de Ciências da Saúde 2007; 
(14):33-42) e 13 (Ravelli MN, Merhi VAL, Mônaco DV, Aranha N. Obesidade, cirurgia bariátrica e 
implicações nutricionais. Revista Brasileira em Promoção da Saúde 2007; 20(4):259-266). 

 

CSNA1T10 

 
De acordo com alguns autores, pode ser justificada também pela maior preocupação desse público 
com a estética, com o preconceito que sofre por ser obeso e com a qualidade de vida [𝟏𝟔 − 𝟏𝟖]∗. 

(SANTOS et al., 2014) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ 16 (Guedes AC, Virgens AA, Nascimento CE, Vieira, MPB. Qualidade de vida em pacientes 
submetidos à cirurgia bariátrica do tipo derivação biliopancre- ática com preservação gástrica 
(DBPPG). Rev Inst Ciênc Saúde 2009; 27(3):209-213), 17 (Pereira JM, Buriola AA. Expectativa de 
jovens obesos frente à realização de cirurgia bariátrica. Colloquium Vitae 2011; 3(Nº Esp.):129-135) 
e 18 (Souza NPP. Evolução da obesidade da infância até a vida adulta entre mulheres da fila de 
espera para a cirurgia bariátrica pelo Sistema Único de Saúde [dissertação]. São Paulo: Universidade 
Estadual Paulista; 2007). 
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CSNA1T12 

 
Estudos indicam que a hipertensão arterial sistêmica é a comorbidade mais prevalente entre os 

obesos [𝟐𝟎 − 𝟐𝟐]∗. (SANTOS et al., 2014) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ 20 (Costa ACC, Ivo ML, Cantero WB. Obesidade em pacientes candidatos a cirurgia bariátrica. 
Acta Paul Enferm 2009; 22(1):55-59), 21 (Moreira MA, Silva SA, Araújo CMS, Nascimento CCC. 
Avaliação clínico-nutricional de obesos submetidos ao bypass gástrico em Y de Roux. Acta 
Gastroenterológica Latinoamericana 2010; 40(3):244-250) e 22 (Rocha IEGM, Victor EG, Braga MC, 
Silva OB, Becker MMC. Avaliação ecocardiográfica em obesos graves assintomáticos. Arq Bras 
Cardiol 2007; 88(1):52-58). 

 

CSNA1T14 

 
Estudos evidenciam que, uma vez ativado, o SNS ativa o SRAA o qual contribui para o 
desenvolvimento da hipertensão arterial devido aos efeitos pressóricos decorrentes da ação da 
angiotensina II sobre o tônus vascular e da aldosterona sobre a retenção de sódio no organismo 

[𝟐𝟒, 𝟐𝟓]∗. (SANTOS et al., 2014) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ 24 (Lopes HF. Hipertensão e inflamação: papel da obesidade. Rev Brasileira de Hipertensão 
2007; 14(4):239- 244) e 25 (Fonseca-Alaniz MH, Krieger JE. Obesidade, hipertensão e sistema 
renina-angiotensina: aspectos moleculares de integração. In: Anais do XVII Congresso da Sociedade 
Brasileira de Hipertensão; 2009; p. 26-32). 

 

CSNA1T16 

 
Estudos realizados por Germano et al. [𝟐𝟕]∗e por Santos et al. [𝟐𝟖]∗∗ com pacientes dos ambulatórios 
de dois hospitais universitários do nordeste encontraram resultados parecidos ao do presente 

estudo. (SANTOS et al., 2014) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ Germano ACPL, Camelo CMBM, Batista FM, Carvalho NMA, Liberali R, Coutinho VF. Perfil 
nutricional dos pacientes submetidos à cirurgia bariá- trica e dos critérios adotados para 
encaminhamento em um hospital de João Pessoa, PB. Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, 
Agrárias e da Saúde 2011; 14(2):43-59. 

∗∗ Santos EMC, Burgos MGPA, Silva SA. Perda ponderal após cirurgia bariátrica de Fobi-Capella: 
realidade de um hospital universitário do nordeste brasileiro. Rev Bras Nutr Clin 2006; 21(3):188-
192. 

 

CSNA1T17 

 
Entretanto, Moreira et al. [𝟐𝟏]∗ avaliaram pacientes do ambulatório de cirurgia bariátrica do Hospital 
Universitário Oswaldo Cruz, em Pernambuco, e obtiveram como resultado do estado nutricional pré-

operatório, obesidade grau III. (SANTOS et al., 2014) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ Moreira MA, Silva SA, Araújo CMS, Nascimento CCC. Avaliação clínico-nutricional de obesos 
submetidos ao bypass gástrico em Y de Roux. Acta Gastroenterológica Latinoamericana 2010; 
40(3):244-250. 
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CSNA1T18 

 
Avaliações realizadas com pacientes atendidos em consultórios privados de nutrição no Brasil 
verificaram que o estado nutricional dessa população era compatível com obesidade grau III, 

resultado semelhante ao deste estudo [𝟐𝟗 − 𝟑𝟏]∗. (SANTOS et al., 2014) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ 29 (Cruz MRR, Morimoto IMI. Nutritional intervention in the surgical treatment for morbid obesity: 
results of a differentiated protocol. Rev Nutr 2004; 17(2):263-272), 30 (Mônaco DV, Merhi VAL, 
Aranha N, Brandalise A, Brandalise NA. Impact of bariatric surgery “modified capella type” on 
ponderal loss in patients with morbid obesity. Rev. Ciênc. Méd. 2006; 15(4):289- 298) e 31 
(Prevedello CF, Colpo E, Mayer E T, Copetti H. Análise do impacto da cirurgia bariátrica em uma 
população do centro do estado do Rio Grande do Sul utilizando o método Baros. Arq Gastroenterol 
2009; 46(3):199-203). 

 

CSNA1T19 

 
O fato dos pacientes do SUS iniciarem a terapia nutricional com parâmetros antropométricos 
superiores aos dos assistidos pela Rede Suplementar pode ser explicado pela dificuldade de acesso 
aos serviços públicos de saúde por aquela população. O estudo de Moscon e Krüger [𝟑𝟐]∗ respalda 
essa afirmação mostrando alguns fatores que dificultam o acesso, como: a demora do agendamento 
de consulta com especialistas na atenção secundária, serviços inviabilizados por infraestrutura ou 
equipamentos sucateados e falta de alguns profissionais nas equipes multidisciplinares. Além disso, 
os pacientes procuram esses serviços quando apresentam graus mais avançados de obesidade, 
uma vez que a consciência do tratamento ainda predomina sobre a da prevenção e, segundo Moscon 
e Krüger [𝟑𝟐]∗∗, a população brasileira não tem o costume de buscar os serviços clínicos da atenção 

básica. (SANTOS et al., 2014) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ Moscon N, Krüger TR. O serviço social na atenção básica e o acesso aos serviços de saúde. Rev 
Saude Publica 2010; 3(2):88-98. 

∗∗ Moscon N, Krüger TR. O serviço social na atenção básica e o acesso aos serviços de saúde. 
Rev Saude Publica 2010; 3(2):88-98. 

 

CSNA1T23 

 
Pesquisas indicam que a melhora do perfil metabólico de pacientes obesos causa diminuição da 
resistência insulínica e do risco de eventos coronarianos ateroscleróticos e de doenças 
cardiovasculares em geral, que podem influenciar negativamente o resultado perioperatório 

[𝟑𝟓 − 𝟑𝟕]∗. (SANTOS et al., 2014) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ 35 (Pereira JS. Perfil glicêmico e lipídico pré e pós-cirurgia bariátrica [monografia]. Salvador: 
Faculdade de Medicina da Bahia; 2012), 36 (Monteiro Júnior FC, Silva Júnior WS, Salgado Filho N, 
Ferreira PAM, Araújo GF, Mandarino NR, Barbosa JB, Lages JS, Lima JRO, Monteiro CC. Efeito da 
perda ponderal induzida pela cirurgia bariá- trica sobre a prevalência de síndrome metabólica. Arq 
Bras Cardiol 2009; 92(6):452-456) e 37 (Auler Júnior JOC, Giannini CG, Saragiotto DF. Desafios no 
manuseio perioperatório de pacientes obesos mórbidos: como prevenir complicações. Rev Bras 
Anestesiol 2003; 53(2):227-236). 

 

CSNA1T24 

 
A comparação de tais achados com outras pesquisas torna-se limitada em função da maioria dos 
estudos avaliarem a evolução nutricional entre os períodos pré e pós-operatório, e não apenas a 
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evolução no momento pré-operatório, como proposto no presente estudo [𝟑𝟖 − 𝟒𝟐]∗. (SANTOS et 

al., 2014) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ 38 (Pedrosa IV, Burgos MGPA, Souza NC, Morais CN. Nutrition aspects in obese before and after 
bariatric surgery. Rev. Col. Bras. Cir. 2009; 36(4):316-322), 39 (Nassif PAN, Lopes AD, Lopes GL, 
Martins PR, Pedri LE, Varaschim M, Bopp DS. Changes in the pre and postoperative parameters in 
metabolic syndrome patients submitted to roux-en-y gastric bypass. Arq Bras Cir Dig 2009; 22(3):165-
170), 40 (Lima-Filho JA, Ganem EM, Cerqueira BGP. Reavaliação da via aérea do paciente obeso 
submetido à cirurgia bariátrica após a redução do índice de massa corpórea. Rev Bras Anestesiol 
2011; 61(1):31-40), 41 (Carvalho PS, Moreira CLCB, Barelli MC, Oliveira FH, Guzzo MF, Miguel GPS, 
Zandonade E. Cirurgia Bariátrica Cura Síndrome Metabólica? Arq Bras Endocrinol Metab 2007; 
51(1):79-85) e 42 (Vicente MA, Freitas AR. Avaliação das alterações nutricionais, clínicas e 
bioquímicas em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica nos períodos pré e pós-cirúrgico. Revista 
Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento 2011; 5(28):333-343). 

 

CSNA2T1 

 
Desde a década de 1960 o Brasil vive o processo de transição social, econômica, demográfica, 
epidemiológica e de saúde, com consequente queda da mortalidade e envelhecimento da população, 
bem como a redução da natalidade. Secundário ao aumento do número de idosos, a incidência e 
(DCNT) como as doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças respiratórias crônicas, diabetes e 

doenças musculoesqueléticas também cresceram [𝟏 − 𝟑]∗. (SILVA et. al., 2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ 1 (Drewnowski A, Popkin BM. The nutrition transition: new trends in the global diet. Nut Reviews 
1997; 55(2):31-43), 2 (Lottenberg SA, Glezer A, Turatti LA. Síndrome metabólica: identificando fatores 
de risco. J Pediatr 2007; 83(5):S204-S208) e 3 (Brasil. Ministério da Saúde (MS). Vigilância de Doen- 
ças Crônicas Não Transmissíveis. Brasília: MS; 2011. [Internet]. [acessado 2014 mar 28]. Disponível 
em: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtxt=31877&janela=1.). 

 

CSNA2T2 

 
Estudos epidemiológicos transversais e prospectivos têm comprovado a forte associação das DCNT 
com um conjunto de fatores de risco, onde se destacam tabagismo, consumo excessivo de álcool, 
excesso de peso, hipertensão arterial sistêmica (HAS), hipercolesterolemia, baixo consumo de frutas 
e hortaliças e o sedentarismo. Esses sete fatores de risco fazem parte da lista dos catorze fatores 
de maior relevância para a carga total global de doença. Em países como o Brasil, os mesmos sete 
fatores de risco fazem parte da lista dos nove fatores que mais causam mortes e adoecimento à 

população [𝟔 − 𝟖]∗. (SILVA et. al., 2013) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ 6 (Barreto ML, Carmo EI. Tendências recentes das doenças crônicas no Brasil. In: Lessa I, 
organizador. O adulto brasileiro as doenças da modernidade: epidemiologia das doenças crônicas 
não-transmissí- veis. São Paulo: Hucitec; 1998. p.15-27.), 7 (Brasil. Ministério da Saúde (MS). Fundo 
Nacional de Saúde (FNC). Centro Nacional de Epidemiologia. Proposta para implantar o 
monitoramento de doenças não transmissíveis, de seus fatores de riscos e de outros agravos à 
saúde. Brasília: MS/FNS; 2001.) e 8 (Malta DC, Cezário AC, Moura L, Morais Neto OL, Silva Junior 
JB. A construção da vigilância e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis no contexto do 
Sistema Único de Saúde. Epidemiol Serv Saúde 2006; 15(3):47-65.). 

 

CSNA2T4 

 
Com base nos dados apresentados de alto índice de mortalidade por DCNT e do aumento dos fatores 
de risco modificáveis é importante a realização de pesquisas que identifiquem os fatores de riscos 
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para DCNTs em vários segmentos da população e em diversos locais do país, em face da grande 

diversidade regional de hábitos e estilo de vida da população brasileira [𝟖 − 𝟏𝟎]∗. (SILVA et. al., 

2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ 8 (Malta DC, Cezário AC, Moura L, Morais Neto OL, Silva Junior JB. A construção da vigilância e 
prevenção das doenças crônicas não transmissíveis no contexto do Sistema Único de Saúde. 
Epidemiol Serv Saúde 2006; 15(3):47-65.), 9 (Buss PM, Pellegrini Filho A. A saúde e deus 
determinantes sociais. Rev Saúde Coletiva 2007; 17(1):77- 93.) e 10 (Matsudo S, Matsudo V, Araújo 
T, Andrade D, Oliveira L, Santos M, Silva L. Do diagnóstico à ação: a experiência do Programa Agita 
São Paulo na promoção do estilo de vida ativo. Rev Bras Ativ Física Saúde 2008; 13(3):178-184.). 

 

CSNA2T8 

 
Além da prática de exercícios físicos, foram avaliados como fatores de risco para DCNT o tabagismo 
e o etilismo, sendo considerado positivo qualquer quantidade consumida. A caracterização 
qualitativa do hábito alimentar da população foi realizada por meio do questionário de frequência do 
consumo alimentar, proposta por Gibson [𝟏𝟕]∗, com modificações, em entrevista realizada pelos 

pesquisadores no momento da consulta. (SILVA et. al., 2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Gibson RS. Principles of nutritional assessment. New York: Oxford University Press; 1990. 

 

CSNA2T9 

 
Para a análise, foi considerado como fator de risco para DCNT, o consumo de frutas e hortaliças 

inferior a uma vez ao dia [𝟏𝟖]∗. (SILVA et. al., 2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Yokota RTC, Vasconcelos TF, Ito MK, Dutra ES, Baiocchi KC, Merchan-Hamann E, Lopes EB, 
Barbosa RB. Prevalência de fatores de risco para doen- ças crônicas não-transmissíveis em duas 
regiões do Distrito Federal. Comum Ciên Saúde 2007; 18(4):289- 296. 

 

CSNA2T21 

 
Quanto ao etilismo, 14,3% (n = 2) dos adolescentes referiram consumir bebida alcoólica e, entre os 
adultos, 35,4% (n = 23). Esta prevalência foi menor do que a encontrada por Oliveira et al. [𝟑𝟐]∗ em 
um estudo realizado em Salvador, onde 62,1% dos 570 indivíduos de 18 a 59 anos referiram 

consumir bebidas alcoólicas. (SILVA et. al., 2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Oliveira LPM, Assis AMO, Silva MCM, Santana MLP, Santos NS, Pinheiro SMC, Barreto ML, 
Souza CO. Fatores associados a excesso de peso e concentra- ção de gordura abdominal em 
adultos na cidade de Salvador, Bahia, Brasil. Cad Saude Publica 2009; 25(3):570-582. 

 

EEQA1T15 

 
O resultado obtido condiz com o encontrado por Martins et al. (2013), Fiorentin et al. (2010) e 

Fagundes-Klen et al. (2012) (MARIN et. al., 2015) 
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EEQA1T16 

 
Por outro lado, no estudo realizado por Borges (2006), que investigou a adsorção do corante Azul 
Reativo 5G em sistema batelada e em leito fixo utilizando como adsorvente o carvão ativado, os 

resultados mostraram que o pH 7,25 foi o mais favorável à adsorção. (MARIN et. al., 2015) 

 

CSNA2T12 

 
Quanto a CC dos adolescentes, na Tabela 3 estão apresentados os valores obtidos no presente 

estudo e os pontos de corte sugeridos por Taylor et al. [𝟏𝟑]∗ e Fernandes et al. [𝟏𝟒]∗∗. (SILVA et. 

al., 2013) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Taylor RW, Jones IE, Williams SM, Goulding A. Evaluation of waist circumference, waist-to-hip 
ratio, and the conicity index as screening tools for high trunk fat mass, as measured by dual-energy 
Xray absorptiometry, in children aged 3-19 y. Am J Clin Nutr 2000; 72(2):490-495. 

∗∗ Fernandes RA, Chritofaro DGD, Codogno JS, Buonani C, Bueno DR, Oliveira AR, Rosa CSC, 
Freitas Júnior IF. Proposta de pontos de corte para indica- ção da obesidade abdominal entre 
adolescentes. Arq Bras Cardiol 2009; 93(6):603-609. 

 

CSNA3T4 

 
Esse sistema apresenta várias opções para uso de seus dados e informações e torna possível 
investigar se a população sob risco está sendo assistida de forma adequada, conhecer o perfil 
demográfico e epidemiológico da comunidade atingida, verificar a prevalência de fatores de risco, 
doenças concomitantes e complicações, monitorar a qualidade clínica do atendimento prestado e 
conhecer parâmetros reais que garantam o fornecimento contínuo de medicamentos, bem como 
possibilitar o controle social através de informações que permitam analisar acesso, cobertura e 

qualidade da atenção [𝟒, 𝟓]∗. (CORREIA; PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗4 (Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância à Saúde. 
Documentação/Documentos antigos SINANW/Instrucionais [Internet]. 2011. Acessado em: 

http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/ e 5 (Oliveira CA. Sistema de Informação Hiperdia, 2002- 
2004, adequação das informações [dissertação]. Ribeirão Preto: Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto; 2006. 

 

CSNA3T5 

 
Os dados coletados pelos municípios são transferidos via internet, consolidados pelo Ministério da 
Saúde e disponibilizados, mensalmente, para acesso público no sítio do Datasus (http:/ 
/hiperdia.datasus.gov.br), possibilitando a qualquer cidadão acessar relatórios com indicadores 
operacionais, gerenciais e epidemiológicos pré- definidos pela Coordenação Nacional do Programa 
de Hipertensão e Diabetes (CNPHD). O usuário também pode ter acesso às principais informações 
da base de dados do sistema, calcular indicadores, produzir gráficos e mapas a partir de tabulação 
própria e rápida, utilizando os aplicativos Tabnet e Tabwin, disponibilizados gratuitamente pelo 

Datasus [𝟔, 𝟕]∗. (CORREIA; PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗6 (Brasil. Ministério da Saúde (MS). SISHIPERDIA [Internet]. DATASUS Departamento de 

Informática do SUS. 2011 [acessado 2013 fev 23]. Disponível em: http://hiperdia.datasus.gov.br/ 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013)) e 7 (Perez EA, Carvalho RMS. Sistema Informatizado Hiperdia: 
cadastro e acompanhamento de pacientes portadores de hipertensão arterial e diabetes. 1ª 
Expogest: Mostra Nacional de vivências inovadoras de gestão no SUS. Brasília: 2006. p. 498. 
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CSNA3T20 

 
O grau de concordância foi mensurado pelo coeficiente Kappa. Para interpretá-lo, utilizou-se o 
critério de Landis & Koch citado por Lima et al. [𝟏]∗: 0,00-0,20 – insignificante; 0,21-0,40 – discreta; 

0,41-0,60 – moderada; 0,61-0,80 – substancial e 0,81-1,00 – quase perfeita. (CORREIA; 

PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗Malta DC, Merhy EE. O percurso da linha do cuidado sob a perspectiva das doenças crônicas 

não transmissíveis. Interface (Botucatu) 2010; 14(Supl. 34):593-606. 

 

CSNA3T21 

 
A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Ufal, conforme determina 

a Resolução 196/96 [𝟐𝟒]∗ do Conselho Nacional de Saúde. (CORREIA; PADILHA; 

VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Brasil. Ministério da Saúde (MS). Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº. 196 de 10 de 
outubro de 1996. Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos. 
Diário Oficial da União 1996; 16 out. 

 

CSNA3T22 

 
Os dados de identificação (do indivíduo assistido, da instituição ou local de assistência, do profissional 
prestador do atendimento) são atributos comuns, de uso obrigatório para todos os sistemas de 
informações em saúde, pois possibilitam a intercomunicação entre sistemas e bases de dados na área 

da saúde [𝟐𝟓, 𝟐𝟔]∗ (CORREIA; PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ 25 (Brasil. Portaria 3.947/GM, de 25 nov. 1998. Dispõe sobre os atributos comuns a serem 
adotados, obrigatoriamente, por todos os sistemas e bases de dados do Ministério da Saúde. Diário 
Oficial da União 1998; 26 nov e e 26 (Vasconcellos MM, Gribel EB, Moraes IHS. Registros em saúde: 
avaliação da qualidade do prontuário do paciente na atenção básica, Rio de Janeiro, Brasil. Cad 
Saude Publica 2008; 24(Supl. 1):5173-5182.) 

 

CSNA3T26 

 
A despeito das evidências de melhoria no preenchimento dessas variáveis, a completitude ainda é 

classificada como ruim e muito ruim em várias regiões do País [𝟏𝟒, 𝟐𝟑, 𝟐𝟗 − 𝟑𝟏, 𝟑𝟑]∗. (CORREIA; 

PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ 14 (Costa JMBS, Frias PG. Avaliação da completitude das variáveis da Declaração de Nascido 
Vivo de residentes em Pernambuco, Brasil, 1996 a 2005. Cad Saude Publica 2009; 25(3):613-624.), 
23 (Malta DC, Merhy EE. O percurso da linha do cuidado sob a perspectiva das doenças crônicas 
não transmissíveis. Interface (Botucatu) 2010; 14(Supl. 34):593-606.),29 (Félix JD, Zandonade E, 
Amorim MHC, Castro DS. Avaliação da completude das variáveis epidemiológicas do Sistema de 
Informação sobre Mortalidade em mulheres com óbitos por câncer de mama da Região Sudeste - 
Brasil (1998 a 2007). Cien Saude Colet 2012; 17(4):945-953.), 30, (Macente LB, Zandonade E. 
Avaliação da completude do sistema de informação sobre mortalidade por suicídio na região 
Sudeste, Brasil, no período de 1996 a 2007. J Bras Psiquiatr 2010; 59(3):173-181.), 31 (Moreira 
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CMM, Maciel ELN. Completude dos dados do Programa de Controle da Tuberculose no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação no Estado do Espírito Santo, Brasil: uma análise do período 
de 2001 a 2005. J Bras Pneumol 2008; 34(4):225-229) e 33 (Romero DE, Cunha CB. Avaliação da 
qualidade das variáveis sócio-econômicas e demográficas dos óbitos de crianças menores de um 
ano registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade do Brasil (1996/2001). Cad Saude 
Publica 2006; 22(3):673-681.) 

 

CSNA3T27 

 
Há estudos mostrando que o preenchimento de dados de identificação dos SIS tem sido realizado 
por profissionais da área administrativa, técnicos e/ou auxiliares de enfermagem [𝟏𝟒, 𝟑𝟑]∗. 

(CORREIA; PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ 14 (Costa JMBS, Frias PG. Avaliação da completitude das variáveis da Declaração de Nascido 
Vivo de residentes em Pernambuco, Brasil, 1996 a 2005. Cad Saude Publica 2009; 25(3):613-624.),e 
33 (Romero DE, Cunha CB. Avaliação da qualidade das variáveis sócio-econômicas e demográficas 
dos óbitos de crianças menores de um ano registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade 
do Brasil (1996/2001). Cad Saude Publica 2006; 22(3):673-681.). 

 

CSNA3T28 

 
Nos três estudos [𝟓, 𝟏𝟏, 𝟐𝟔]∗ que avaliaram a completitude dessas variáveis, os percentuais 
encontrados foram mais elevados que outras variáveis estudadas, mas em patamares bem inferiores 

aos observados em nosso estudo. (CORREIA; PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ 5 (Oliveira CA. Sistema de Informação Hiperdia, 2002- 2004, adequação das informações 
[dissertação]. Ribeirão Preto: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto; 2006.), 11 (Zillmer JGV, 
Schwartz E, Muniz RM, Lima LM. Avaliação da completude das informações do hiperdia em uma 
Unidade Básica do Sul do Brasil. Rev Gaucha Enferm 2010; 31(2):240-246.) e 26 (Vasconcellos MM, 
Gribel EB, Moraes IHS. Registros em saúde: avaliação da qualidade do prontuário do paciente na 
atenção básica, Rio de Janeiro, Brasil. Cad Saude Publica 2008; 24(Supl. 1):5173-5182.). 

 

CSNA3T31 

 
Essa afirmação é corroborada por Costa [𝟏𝟓]∗ e Pereira [𝟑𝟒]∗∗ ao realizarem pesquisa avaliativa 

sobre a implantação do programa de Hipertensão e Diabetes em Recife/PE. (CORREIA; 

PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Costa JMBS. Avaliação da implantação da atenção à hipertensão arterial pelas equipes de saúde 
da família do município de Recife-PE [dissertação]. Recife: Fundação Oswaldo Cruz; 2007. 

∗∗ Pereira PMH. Avaliação da atenção básica para o diabetes mellitus na Estratégia Saúde da 
Família [dissertação]. Recife: Fundação Oswaldo Cruz; 2007. 

 

CSNA3T32 

 
Um estudo realizado por Lima et al. [𝟑𝟓]∗ para avaliar a confiabilidade dos dados do Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) em uma amostra de 20 municípios alagoanos encontrou 
uma “diversidade de instrumentos disponíveis nos serviços de saúde para realização das medidas 
de comprimento/altura, aliado ao mau posicionamento dos mesmos e à inadequação da técnica 

utilizada pelos antropometristas”. (CORREIA; PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
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Nota de fim de texto: 

∗ Lima MAA, Oliveira MAA, Ferreira HS. Confiabilidade dos dados antropométricos obtidos em 
crian- ças atendidas na Rede Básica de Saúde de Alagoas. Rev Bras Epidemiol 2010; 13(1):69-82. 

 

CSNA3T33 

 
Jardim e Leal [𝟑𝟔]∗ também já levantaram os mesmos questionamentos sobre esse assunto, pois 
uma avaliação da qualidade dos dados do SisHiperdia identificou que o registro desse dado estava 
presente em 63% dos cadastros e quando o Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado, com os 

dados disponíveis na ficha de cadastro, esse percentual aumentou para 79,4%. (CORREIA; 

PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Jardim AI, Leal AMO. Qualidade da informação sobre diabéticos e hipertensos registrada no 
Sistema HIPERDIA em São Carlos-SP. Physis 2009; 19(2):405-417. 

 

CSNA3T35 

 
Essa situação foi vivenciada durante a coleta de dados para esta pesquisa, quando, nas secretarias 
municipais de saúde visitadas, verificou-se quase o dobro de fichas de cadastro comparadas ao total 
de cadastros disponibilizados no sítio do Datasus. Essa situação requer atenção especial dos 
gestores do sistema, visto que, assim como Zillmer et al. [𝟏𝟏]∗ encontraram em Pelotas (RS) 
percentuais de incompletitude mais elevados entre este grupo de variáveis, o mesmo padrão também 

foi observado nos dados de Alagoas. (CORREIA; PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Zillmer JGV, Schwartz E, Muniz RM, Lima LM. Avaliação da completude das informações do 
hiperdia em uma Unidade Básica do Sul do Brasil. Rev Gaucha Enferm 2010; 31(2):240-246. 

 

CSNA3T38 

 
A redução do número de variáveis dos SIS [𝟑𝟖]∗ evitando a coleta de dados desnecessários ou 
subutilizados, a identificação e revisão de questões mal formuladas que induzem respostas 
diferenciadas; a capacitação e o envolvimento dos profissionais de saúde e gestores do sistema com 
o processo de coleta de dados, aliados à padronização dos critérios de diagnóstico; e, a utilização 
de técnicas qualitativas para avaliação dos SIS [𝟑𝟗]∗ podem ser estratégias eficazes para melhorar 

a completitude dos dados. (CORREIA; PADILHA; VASCONCELOS, 204) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Glatt R. Análise da qualidade da base de dados de AIDS do sistema de informação de agravos 

de notificação (SINAN) [dissertação]. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz; 2005. 
∗∗ Pedraza DF. Qualidade do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC): análise 

crítica da literatura. Cien Saude Colet 2012; 17(10):2729-2737. 

 

CSNA4T6 

 
A inatividade física, o alcoolismo, o tabagismo, o consumo de alimentos pobres em fibras e vitaminas 
antioxidantes e ricos em gorduras saturadas, gordura trans e açúcares simples têm sido identificados 

como preditores independentes dessas enfermidades [𝟏, 𝟕]∗. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 



223 
 

∗ 1 (World Health Organization (WHO). Diet, nutrition and prevention of chronic diseases. Report 

FAO/WHO Expert Consulation. Geneva: WHO; 2003. (WHO Technical Report Series, n. 916)) e 7 
(Peixoto MRG, Monego ET, Alexandre VP, Souza RGM, Moura EC. Monitoramento por entrevistas 
telefônicas de fatores de risco para doenças crônicas: experiência de Goiânia, Goiás, Brasil. Cad 
Saude Publica. 2008; 24(6):1323-1333.). 

 

CSNA4T8 

 
Estudos têm analisado o papel da dieta na gênese das DCNT, especialmente nas doenças 

cardiovasculares [𝟏𝟎, 𝟏𝟏]∗. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ 10 (Petribú MMV, Cabral PC, Arruda IKG. Estado Nutricional, Consumo alimentar e risco 
cardiovascular: Um estudo em universitários. Rev Nutrição 2009; 22(6):837-846.) e 11 (Neumann 
AICP, Martins IS, Marcopito LF, Araujo EAC. Padrões alimentares associados a fatores de risco para 
doenças cardiovasculares entre residentes de um município brasileiro. Rev Panam Salud Publica 
2007; 22(5):329-339.). 

 

CSNA4T9 

 
Alguns estudaram o papel das gorduras e dos açúcares simples como fatores de risco para as DCNT, 

outros o efeito protetor das fibras e antioxidantes para essas doenças [𝟏𝟐, 𝟏𝟑]∗. (AZEVEDO et. al., 

2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ 12 (De Oliveira MC, Sichieri R, Venturim Mozzer R. A low-energy-dense diet adding fruit reduces 
weight and energy intake in women. Appetite 2008; 51(2):291- 295.) e 13 (Sartorelli DS, Franco LJ, 
Cardoso MA. High intake of fruits and vegetables predicts weight loss in Brazilian overweight adults. 
Nutr Res 2008; 28(4):233-238). 

 

CSNA4T12 

 
A caracterização do padrão alimentar, definido por meio de inquéritos de frequência de consumo 
[𝟏𝟏, 𝟏𝟔]∗, reflete um retrato geral do consumo habitual dos indivíduos, fornecendo informações 
importantes sobre a qualidade da dieta, sendo essa caracterização cada vez mais utilizada para 
analisar a associação entre as características qualitativas da dieta e as doenças crônicas 

[𝟏𝟓, 𝟏𝟕, 𝟏𝟖]∗∗. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ 11 (Neumann AICP, Martins IS, Marcopito LF, Araujo EAC. Padrões alimentares associados a 
fatores de risco para doenças cardiovasculares entre residentes de um município brasileiro. Rev 
Panam Salud Publica 2007; 22(5):329-339.) e 16 (Fung TT, Willett WC, Stampfer MJ, Manson JE, 
Hu FB. Dietary patterns and the risk of coronary heart disease in women. Arch Intern Med 2001; 
161(15): 1857-1862.). 

∗∗ 15 (Perozzo G, Olinto MTA, Dias-da-costa JS, Henn RL, Sarriera J, Pattussi MP. Associação 
dos padrões alimentares com obesidade geral e abdominal em mulheres residentes no Sul do Brasil. 
Cad Saude Publica 2008; 24(10):2427-2439.), 17 (Gimeno SGA, Mondini L, Moraes SA, Freitas ICM. 
Padrões de consumo de alimentos e fatores associados em adultos de ribeirão Preto, São Paulo, 
Brasil: Projeto OBEDIARP. Cad Saude Publica 2011; 27(3):533-545) e 18 (Peixoto MRG, Benício 
MHDA, Jardim PCBV. The relationship between body mass index and lifestyle in a Brazilian adult 
population: a cross-sectional survey. Cad Saude Publica 2007; 23(11):2694-2704.). 
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CSNA4T13 

 
Tal abordagem também foi sugerida por Alves et al. [𝟏𝟒]𝟏𝟒, Lenz et al. [𝟏𝟗]∗∗ e Hu [𝟐𝟎]∗∗∗, que 
ressaltaram a importância de se conhecer o padrão alimentar como mé-todo mais eficaz para 

identificar associações entre alimentação, gordura corporal e DCNT. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Alves ALS, Olinto MTA, Costa JSD, Bairros FS, Balbinotti MAA. Padrões alimentares de mulheres 
adultas residentes em área urbana no Sul do Brasil. Rev Saude Publica 2006; 40(5):865-873. 

∗∗ Lenz A, Olinto MTA, Dias-da-costa JS, Alves AL, Balbinotti M, Pattussi MP, Bassani DG. 
Socioeconomic, demographic and lifestyle factors associated with dietary patterns of women living in 
Southern Brazil. Cad Saude Publica 2009; 25(6):1297-1306. 

∗∗∗ Hu FB. Dietary pattern analysis: a new direction in nutritional epidemiology. Curr Opin Lipidol 
2002; 13(1):3-9. 

 

 

CSNA4T14 

 
Em estudo realizado na cidade de São Paulo, Neumann et al. [𝟏𝟏]∗, identificaram os padrões de 
consumo alimentar e sua associação com fatores de risco para as doenças cardiovasculares (DCV). 

(AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Neumann AICP, Martins IS, Marcopito LF, Araujo EAC. Padrões alimentares associados a fatores 
de risco para doenças cardiovasculares entre residentes de um município brasileiro. Rev Panam 
Salud Publica 2007; 22(5):329-339. 

 

CSNA4T15 

 
Na identificação do excesso de peso foi utilizado o IMC e para obesidade abdominal, a relação 

cintura-quadril (RCQ), ambos com a classificação da OMS [𝟐𝟑, 𝟐𝟒]∗. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ 23 (World Health Organization (WHO). Global strategy on diet, physical activity and health. 
Geneva: WHO; 2004) e 24 (World Health Organization (WHO). Physical status: The use and 
interpretation of anthropometry. Geneva: World Health Organization: 1995. (WHO technical Report 
Series, 854).). 

 

CSNA4T17 

 
Em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, Gimeno et al. [𝟏𝟕]∗ descreveram os padrões de consumo 
de alimentos e fatores associados a estes, entre os participantes de um estudo de base populacional. 

(AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Gimeno SGA, Mondini L, Moraes SA, Freitas ICM. Padrões de consumo de alimentos e fatores 
associados em adultos de ribeirão Preto, São Paulo, Brasil: Projeto OBEDIARP. Cad Saude Publica 
2011; 27(3):533-545. 
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CSNA4T18 

 
Na avaliação antropométrica utilizou-se o IMC e a CC, ambos com a classificação da OMS [𝟐𝟒, 𝟑𝟑]∗. 

(AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ 24 (World Health Organization (WHO). Physical status: The use and interpretation of 
anthropometry. Geneva: World Health Organization: 1995. (WHO technical Report Series, 854).) e 
33 (World Health Organization (WHO). Obesity: preventing and managing the global epidemic. 
Geneva: WHO; 1997. (Report of WHO Consultation on Obesity). 

 

CSNA4T19 

 
Foi utilizado para a avaliação do consumo alimentar, um QFA validado por Fornés et al. [𝟐𝟔]∗, 

analisado segundo a metodologia de escores proposta por esse mesmo autor [𝟐𝟐]∗∗, identificandose 
4 padrões de consumo de alimentos: Padrão obesogênico – açúcar, doces e refrigerantes; Padrão 
saudável – hortaliças, frutas e laticínios desnatados; Padrão misto – frituras, pescados e raí- zes e 

Padrão Popular – feijão, cereais e gordura vegetal. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Fornés NS, Stringhini MLF, Elias BM. Reproducibility and validity of food frequency questionnaire 
for use among low-income Brazilian workers. Public Health Nutr 2003; 6(8):821-827. 

∗∗ Fornés NS, Martins IS, Velasquez-melendez G, Latorre MRDO. Escores de consumo alimentar 
e ní- veis lipêmicos em população de São Paulo, Brasil. Rev Saude Publica 2002; 36(1):12-18. 

 

CSNA4T20 

 
Perozzo et al. [𝟏𝟓]∗, em estudo desenvolvido em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, analisaram a 
associação de padrões alimentares com a obesidade geral e abdominal em mulheres adultas. Para 
a avaliação antropométrica, foi utilizado o IMC na identificação de obesidade geral [𝟑𝟒]∗∗ e a CC 

para identificação da obesidade abdominal [𝟑𝟓]∗∗∗. Para o consumo alimentar, o QFA utilizado foi o 

validado por Alves et al. [𝟏𝟒]∗∗∗∗. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Perozzo G, Olinto MTA, Dias-da-costa JS, Henn RL, Sarriera J, Pattussi MP. Associação dos 
padrões alimentares com obesidade geral e abdominal em mulheres residentes no Sul do Brasil. 
Cad Saude Publica 2008; 24(10):2427-2439.. 

∗∗ World Health Organization (WHO). Obesity: preventing and managing the global epidemic. 
Geneva: WHO; 2000. Report of a WHO consultation on obesity. 

∗∗∗ Lean MEJ, Han TS, Morrison CE. Waist circumference as a measure for indicating need for 
weight management. BMJ 1995; 311(6998):158-161. 

∗∗∗∗ Alves ALS, Olinto MTA, Costa JSD, Bairros FS, Balbinotti MAA. Padrões alimentares de 
mulheres adultas residentes em área urbana no Sul do Brasil. Rev Saude Publica 2006; 40(5):865-
873. 

 

CSNA4T21 

 
Em Rio Branco (AC), Lino et al. [𝟐𝟕]∗, em um estudo de base populacional, avaliaram a prevalência 

e os fatores associados ao excesso de peso em adultos. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Lino MZR, Muniz PT, Siqueira KS. Prevalência e fatores associados ao excesso de peso em 
adultos: inquérito populacional em Rio Branco, Acre, Brasil, 2007-2008. Cad Saude Publica 2011; 
27(4):797- 810. 
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CSNA4T23 

 
Mondini et al. [𝟐𝟗]∗, em estudo de base populacional, em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, 
avaliaram o consumo de frutas e hortaliças e sua associação com o estado nutricional em adultos. 
Na avaliação antropométrica foi utilizado o IMC, com a classificação da OMS [𝟐𝟒]∗∗ e para o consumo 
alimentar QFA validado por Fornés et al. [𝟐𝟔]∗∗∗, tendo como período de referência os seis últimos 

meses que antecederam a entrevista. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Mondini L, Moraes AS, Freitas ICM, Gimeno SGA. Consumo de frutas e hortaliças por adultos 
em Ribeirão Preto, SP. Rev Saude Publica 2010; 44(4):686- 694. 

∗∗ World Health Organization (WHO). Physical status: The use and interpretation of anthropometry. 
Geneva: World Health Organization: 1995. (WHO technical Report Series, 854). 

∗∗∗ Fornés NS, Stringhini MLF, Elias BM. Reproducibility and validity of food frequency 
questionnaire for use among low-income Brazilian workers. Public Health Nutr 2003; 6(8):821-827. 

 

CSNA4T24 

 
Analisou-se o QFA segundo proposta de escores deste mesmo autor [𝟐𝟐]∗, originando duas 
categorias de consumo: Consumo diário de frutas e hortaliças – Sim ou não, independente do 
número de vezes por dia e Consumo mínimo recomendado de frutas e hortaliças – consumo de pelo 
menos cinco vezes ao dia, baseado no recomendado pela Organização Mundial de Saúde [𝟏]∗∗. 

(AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Fornés NS, Martins IS, Velasquez-melendez G, Latorre MRDO. Escores de consumo alimentar e 
ní- veis lipêmicos em população de São Paulo, Brasil. Rev Saude Publica 2002; 36(1):12-18. 

∗∗ World Health Organization (WHO). Diet, nutrition and prevention of chronic diseases. Report 
FAO/WHO Expert Consulation. Geneva: WHO; 2003. (WHO Technical Report Series, n. 916). 

 

CSNA4T25 

 
Em estudo de base populacional em Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, Neutzling et al. [𝟑𝟎]∗ 
estimaram a frequência do consumo de frutas, legumes e verduras em adultos e analisaram os 
fatores associados a tal consumo. Na avaliação antropométrica utilizou-se o IMC, classificado 
segundo critérios da OMS [𝟐𝟒]∗∗, e para o consumo alimentar um QFA não identificado, utilizando 
como variável para análise o consumo de frutas, legumes e verduras nos últimos 12 meses que 

antecederam a entrevista. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Neutzling MB, Rombaldi AJ, Azevedo MR, Hallal PC. Fatores associados ao consumo de frutas, 
legumes e verduras em adultos de uma cidade no Sul do Brasil. Cad Saude Publica 2009; 
25(11):2365-2374. 

∗∗ World Health Organization (WHO). Physical status: The use and interpretation of anthropometry. 
Geneva: World Health Organization: 1995. (WHO technical Report Series, 854). 

 

CSNA4T26 

 
Campos et al. [𝟑𝟏]∗ realizaram estudo em Florianópolis (SC), para estimar a prevalência do consumo 
adequado de frutas, legumes e verduras e fatores associados em adultos participantes do Sistema 
Municipal de Monitoramento de fatores de risco para doenças crônicas não transmissí- veis 

(SIMTEL) [𝟑𝟐]∗ realizado em 2005. (AZEVEDO et. al., 2014) 
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Nota de fim de texto: 

∗ Campos VC, Bastos JL, Gauche H, Boing AF, Assis MAA. Fatores associados ao consumo 
adequado de frutas, legumes e verduras em adultos de Florianópolis. Rev Bras Epidemiol 2010; 
13(2):352-362. 

∗∗ Monteiro CA, Moura EC, Jaime PC, Lucca A, Florindo AA, Figueiredo ICR, Bernal R, Silva NN. 
Monitoramento de fatores de risco para doenças crônicas por entrevistas telefônicas. Rev Saude 
Publica 2005; 39(1):47-57. 

 

CSNA4T27 

 
Na avaliação antropométrica foi utilizado o IMC com a classificação da OMS [𝟑𝟑]∗ e para o consumo 

alimentar foi utilizado QFA do SIMTEL [𝟑𝟒]∗∗ sobre consumo de frutas, legumes e verduras. A partir 
das frequências diárias obtidas no questionário, o consumo de 5 ou mais vezes ao dia de frutas, 
legumes e verduras foi denominado Consumo adequado, segundo recomendação da OMS [𝟐𝟑]∗∗∗. 

(AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ World Health Organization (WHO). Obesity: preventing and managing the global epidemic. 
Geneva: WHO; 1997. (Report of WHO Consultation on Obesity). 

∗∗ World Health Organization (WHO). Obesity: preventing and managing the global epidemic. 
Geneva: WHO; 2000. Report of a WHO consultation on obesity 

∗∗∗ World Health Organization (WHO). Global strategy on diet, physical activity and health. Geneva: 
WHO; 2004. 

 

CSNA4T28 

 
Nesse sentido, a prevalência de excesso de peso em adultos variou de 38,6% a 51,3% e o excesso 
de gordura abdominal variou de 23,4% a 43,1%, valores semelhantes aos encontrados em outros 

estudos brasileiros [𝟑𝟔, 𝟑𝟕]∗. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ 36 (Moura EC, Morais Neto OL, Malta DC, Moura L, Silva NN, Bernal R, Claro RM, Monteiro CA. 
Vigilância de Fatores de Risco para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico nas capitais dos 26 
estados brasileiros e no Distrito Federal (2006). Rev Bras Epidemiol 2008; 11(1):20-37.) e 37 (Yokota 
RTC, Vasconcelos TF, Ito MK, Dutra ES, Baiocchi KC, Merchán- Hamann E, Lopes EB, Barbosa RB. 
Prevalência de fatores de risco para doen- ças crônicas não-transmissíveis em duas regiões do 
Distrito Federal. Comun Ciênc Saúde 2007; 18(4): 289-296.). 

 

CSNA4T29 

 
Nesse sentido, no estudo de Neumann et al. [𝟏𝟏]∗, alimentos considerados de risco para DCNT 

fizeram parte de diferentes padrões. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Neumann AICP, Martins IS, Marcopito LF, Araujo EAC. Padrões alimentares associados a fatores 
de risco para doenças cardiovasculares entre residentes de um município brasileiro. Rev Panam 
Salud Publica 2007; 22(5):329-339. 

 

CSNA4T30 

 
Por sua vez, no estudo de Perozzo et al. [𝟏𝟓]∗, alimentos considerados de proteção (vegetais e 

frutas) compuseram padrões de consumo diferentes. (AZEVEDO et. al., 2014) 
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Nota de fim de texto: 

∗ Perozzo G, Olinto MTA, Dias-da-costa JS, Henn RL, Sarriera J, Pattussi MP. Associação dos 
padrões alimentares com obesidade geral e abdominal em mulheres residentes no Sul do Brasil. 
Cad Saude Publica 2008; 24(10):2427-2439. 

 

CSNA4T32 

 
A falta de padronização para definição dos padrões de consumo alimentar dificulta sobremaneira a 
comparação dos resultados obtidos nos diferentes contextos ecológicos. É necessário conhecer 
melhor a validade e a confiabilidade dos padrões alimentares, pois em métodos de obtenção a 
posteriori, derivados de análise fatorial ou análise de agrupamento, o investigador toma decisões 
que podem afetar o número, os tipos de padrões e sua capacidade de predizer doenças crônicas em 

populações expostas a longos períodos de risco [𝟐𝟎, 𝟑𝟖]∗. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ 20 (Hu FB. Dietary pattern analysis: a new direction in nutritional epidemiology. Curr Opin Lipidol 
2002; 13(1):3-9) e 38 (Moeller SM, Reedy J, Millen AE, Dixon LB, Newby PK, Tucker KL, Krebs-Smith 
SM, Guenther PM. Dietary patterns: challenges and opportunities in dietary patterns research. J Am 
Diet Assoc 2007; 107(7):1233-1239.). 

  

CSNA4T33 

 
Alguns autores relataram a fonte de seus questionários [𝟏𝟎, 𝟏𝟓, 𝟏𝟕, 𝟐𝟑, 𝟑𝟏, 𝟑𝟑]∗, outros apenas 

descrevem as variáveis utilizadas [𝟐𝟏, 𝟐𝟒]∗∗. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ 10 (Petribú MMV, Cabral PC, Arruda IKG. Estado Nutricional, Consumo alimentar e risco 
cardiovascular: Um estudo em universitários. Rev Nutrição 2009; 22(6):837-846.), 15 (Perozzo G, 
Olinto MTA, Dias-da-costa JS, Henn RL, Sarriera J, Pattussi MP. Associação dos padrões 
alimentares com obesidade geral e abdominal em mulheres residentes no Sul do Brasil. Cad Saude 
Publica 2008; 24(10):2427-2439.), 17 (Gimeno SGA, Mondini L, Moraes SA, Freitas ICM. Padrões 
de consumo de alimentos e fatores associados em adultos de ribeirão Preto, São Paulo, Brasil: 
Projeto OBEDIARP. Cad Saude Publica 2011; 27(3):533-545.), 23 (World Health Organization 
(WHO). Global strategy on diet, physical activity and health. Geneva: WHO; 2004.), 31 (Campos VC, 
Bastos JL, Gauche H, Boing AF, Assis MAA. Fatores associados ao consumo adequado de frutas, 
legumes e verduras em adultos de Florianópolis. Rev Bras Epidemiol 2010; 13(2):352-362) e 33 
(World Health Organization (WHO). Obesity: preventing and managing the global epidemic. Geneva: 
WHO; 1997. (Report of WHO Consultation on Obesity)). 

∗∗ 21 (Oliveira LPM, Assis AMO, Silva MCM, Santana MLP, Santos NS, Pinheiro SMC, Barreto ML, 
Souza CO. Fatores associados a excesso de peso e concentra- ção de gordura abdominal em 
adultos na cidade de Salvador, Bahia, Brasil. Cad Saude Publica 2009; 25(3):570-582.) e 24 (World 
Health Organization (WHO). Physical status: The use and interpretation of anthropometry. Geneva: 
World Health Organization: 1995. (WHO technical Report Series, 854).). 

 

CSNA4T34 

 
O tempo de referência utilizado no QFA é outro ponto a ser considerado. Dos 08 estudos analisados, 
03 não descrevem o tempo utilizado [𝟐𝟏, 𝟑𝟏, 𝟑𝟑] ∗, 01 empregou o período de 1 mês [𝟏𝟓]∗∗, 02 o de 

6 [𝟏𝟕, 𝟐𝟑]∗∗∗ e 02 os últimos 12 meses antes da entrevista [𝟏𝟎, 𝟑𝟐]∗∗∗∗. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ 21 (Oliveira LPM, Assis AMO, Silva MCM, Santana MLP, Santos NS, Pinheiro SMC, Barreto ML, 
Souza CO. Fatores associados a excesso de peso e concentra- ção de gordura abdominal em 
adultos na cidade de Salvador, Bahia, Brasil. Cad Saude Publica 2009; 25(3):570-582.), 31 (Campos 



229 
 

VC, Bastos JL, Gauche H, Boing AF, Assis MAA. Fatores associados ao consumo adequado de 
frutas, legumes e verduras em adultos de Florianópolis. Rev Bras Epidemiol 2010; 13(2):352-362) e 
33 (World Health Organization (WHO). Obesity: preventing and managing the global epidemic. 
Geneva: WHO; 1997. (Report of WHO Consultation on Obesity)). 

∗∗ Perozzo G, Olinto MTA, Dias-da-costa JS, Henn RL, Sarriera J, Pattussi MP. Associação dos 
padrões alimentares com obesidade geral e abdominal em mulheres residentes no Sul do Brasil. 
Cad Saude Publica 2008; 24(10):2427-2439. 

∗∗∗ 17 (Gimeno SGA, Mondini L, Moraes SA, Freitas ICM. Padrões de consumo de alimentos e 
fatores associados em adultos de ribeirão Preto, São Paulo, Brasil: Projeto OBEDIARP. Cad Saude 
Publica 2011; 27(3):533-545.) e 23 (World Health Organization (WHO). Global strategy on diet, 
physical activity and health. Geneva: WHO; 2004.) 

∗∗∗∗ 10 (Petribú MMV, Cabral PC, Arruda IKG. Estado Nutricional, Consumo alimentar e risco 
cardiovascular: Um estudo em universitários. Rev Nutrição 2009; 22(6):837-846.) e 32 (Monteiro CA, 
Moura EC, Jaime PC, Lucca A, Florindo AA, Figueiredo ICR, Bernal R, Silva NN. Monitoramento de 
fatores de risco para doenças crônicas por entrevistas telefônicas. Rev Saude Publica 2005; 
39(1):47-57.). 

 

CSNA4T35 

 
As frequências de consumo de frutas, verduras e hortaliças apresentaram diferenças entre os 
estudos analisados, com os menores percentuais de consumo encontrados na região sul do país 
[𝟐𝟒, 𝟑𝟑]∗, contrariando os achados de Jaime et al. [𝟑𝟗]∗∗ e do VIGITEL [𝟔]∗∗∗ , no qual a cidade de 
Florianópolis apresentou o maior percentual de consumo recomendado de frutas e hortaliças no 

Brasil [𝟏]∗∗∗∗. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ 24 (World Health Organization (WHO). Physical status: The use and interpretation of 
anthropometry. Geneva: World Health Organization: 1995. (WHO technical Report Series, 854).) e 
33 (World Health Organization (WHO). Obesity: preventing and managing the global epidemic. 
Geneva: WHO; 1997. (Report of WHO Consultation on Obesity)). 

∗∗ Jaime PC, Figueiredo ICR, Moura EC, Malta DC. Fatores associados ao consumo de frutas e 
hortali- ças no Brasil, 2006. Rev Saude Publica 2009; 43(Supl. 2):57-64. 

∗∗∗ Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Gestão 
Estraté- gica e Participativa. Vigitel Brasil 2010: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças 
crônicas por inquérito telefônico. Brasília: MS; 2011. 

∗∗∗∗ World Health Organization (WHO). Diet, nutrition and prevention of chronic diseases. Report 
FAO/WHO Expert Consulation. Geneva: WHO; 2003. (WHO Technical Report Series, n. 916). 

 

CSNA4T36 

 
Esta revisão mostra que o consumo de frutas, legumes e hortaliças pela população brasileira está 
bem abaixo das recomendações atuais, e vem corroborar os achados de outros estudos [𝟑𝟗 − 𝟒𝟒]∗, 

inclusive da POF 2008-2009 [𝟓]∗∗ nos quais menos de 10% da população atingem as 

recomendações de consumo de frutas, verduras e legumes. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ 39 (Jaime PC, Figueiredo ICR, Moura EC, Malta DC. Fatores associados ao consumo de frutas 
e hortali- ças no Brasil, 2006. Rev Saude Publica 2009; 43(Supl. 2):57-64.), 40 (Jaime PC, Monteiro 
CA. Fruit and vegetable intake by Brazilian adults, 2003. Cad Saude Publica 2005; 21(Supl.):19-24.), 
41 (Figueiredo ICR, Jaime PC, Monteiro CA. Fatores associados ao consumo de frutas, legumes e 
verduras em adultos na cidade de São Paulo. Rev Saude Publica 2008; 42(5):777-785.), 42 (Jansen 
AK, Lopes ACS, Lopes filho JD. Fatores associados ao excesso de peso em funcionáriosde um 
hospital universitário. Rev Baiana de Saúde Pú- blica 2010; 34(4):951-966.), 43 (Levy RB, Claro RM, 
Mondini L, Sichieri R, Monteiro CA. Distribuição regional e socioeconômica da disponibilidade 
domiciliar de aliementos no Brasil em 2008-2009. Rev Saude Publica 2012; 46(1):6-15.) e 44 
(Carvalho EO, Rocha EF. Consumo alimentar de população adulta residente em área rural da cidade 
de Ibatiba (ES, Brasil). Cien Saude Colet 2011; 16(1):179-185.). 
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∗∗ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 
2008- 2009: Antropometria e estado nutricional de crianças, adolescentes e adultos no Brasil. Rio de 
Janeiro: IBGE; 2010. 

 

CSNA4T37 

 
O padrão alimentar mostrou-se associado significantemente ao perfil antropométrico em 5 estudos 
analisados. Destes, em três, o consumo de frutas, verduras e hortaliças mostrou-se diretamente 
associado com o excesso de peso, o que vem contrariar os resultados de estudos prévios [𝟒𝟓, 𝟒𝟔]∗. 

(AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ 45 (Trudeau E, Kristal AR, Li S, Patterson RE. Demographic and psychosocial predictors of fruit 
and vegetable intakes differ: Implications for dietary interventions. J Am Diet Assoc 1998; 
98(12):1412-1417.) e 46 (Kristal AR, Hedderson MM, Patterson RE, Neuhauser ML. Predictors of 
self-initiated, healthful dietary changes. J Am Diet Assoc 2001; 101(7):762- 766.). 

 

CSNA4T38 

 
No estudo de Gimeno et al. [𝟏𝟕]∗, padrões saudáveis representados por consumo adequado de 
frutas e vegetais, representaram fatores de risco para o excesso de gordura abdominal, contrariando 
os achados de Castanho et al. [𝟒𝟕]∗∗ que, ao analisarem o consumo de frutas, legumes e verduras 
em adultos e sua relação com a síndrome metabólica (SM), observaram que o consumo adequado 
de frutas apresentou efeito protetor para a obesidade abdominal, hipertrigliceridemia e presença de 

SM. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Gimeno SGA, Mondini L, Moraes SA, Freitas ICM. Padrões de consumo de alimentos e fatores 
associados em adultos de ribeirão Preto, São Paulo, Brasil: Projeto OBEDIARP. Cad Saude Publica 
2011; 27(3):533-545. 

∗∗ Castanho GKF, Marsola FC, Mclellan KCP, Nicola M, Moreto F, Burini RC. Consumo de frutas, 
verduras e legumes associado à Síndrome Metabólica e seus componentes em amostra 
populacional adulta. Cien Saude Colet 2013; 18(2):385-392. 

 

CSNA4T40 

 
No estudo de Perozzo et al. [𝟏𝟓]∗, em que frutas e vegetais originaram padrões alimentares 
diferentes, o elevado consumo de PA – vegetais apresentou-se como fator de risco para obesidade 

geral, fato também observado em estudo desenvolvido por Sichieri et al. [𝟒𝟖]∗∗. (AZEVEDO et. al., 

2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ Perozzo G, Olinto MTA, Dias-da-costa JS, Henn RL, Sarriera J, Pattussi MP. Associação dos 
padrões alimentares com obesidade geral e abdominal em mulheres residentes no Sul do Brasil. 
Cad Saude Publica 2008; 24(10):2427-2439. 

∗∗ Sichieri R, Castro JFG, Moura AS. Fatores associados ao padrão de consumo alimentar da 
popula- ção brasileira urbana. Cad Saude Publica 2003; 19(Sup. 1):S47-S53. 

 

CSNA4T43 

 
Dos 08 estudos analisados, em apenas 01 [𝟑𝟑]∗ foi utilizado inquérito telefônico para coleta de 
dados, realizado pelo SIMTEL [𝟑𝟒]∗∗ em 2005 na cidade de Florianópolis. O SIMTEL [𝟑𝟒]∗∗∗, assim 

como o VIGITEL [𝟔, 𝟑𝟐]∗∗∗∗, apesar de possuir algumas limitações por excluir os indivíduos que 
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residem em domicílios que não possuem telefone fixo, são de grande utilidade devido à sua 

agilidade, baixo custo e grande representatividade da população. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ World Health Organization (WHO). Obesity: preventing and managing the global epidemic. 
Geneva: WHO; 1997. (Report of WHO Consultation on Obesity). 

∗∗ World Health Organization (WHO). Obesity: preventing and managing the global epidemic. 
Geneva: WHO; 2000. Report of a WHO consultation on obesity. 

∗∗∗ World Health Organization (WHO). Obesity: preventing and managing the global epidemic. 
Geneva: WHO; 2000. Report of a WHO consultation on obesity. 

∗∗∗∗ 6 (Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Gestão 
Estraté- gica e Participativa. Vigitel Brasil 2010: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças 
crônicas por inquérito telefônico. Brasília: MS; 2011.) e 32 (Monteiro CA, Moura EC, Jaime PC, Lucca 
A, Florindo AA, Figueiredo ICR, Bernal R, Silva NN. Monitoramento de fatores de risco para doenças 
crônicas por entrevistas telefônicas. Rev Saude Publica 2005; 39(1):47-57.). 

 

CSNA4T44 

 
Deve-se ressaltar que em 02 estudos as informações referentes às estimativas de excesso de peso 
baseiam-se em peso e altura autorreferidos e não aferidos, não podendo se descartar um potencial 
viés de informação, com superestimação da altura e subestimação do peso corporal [𝟑𝟐, 𝟑𝟑]∗. 

(AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ 32 (Monteiro CA, Moura EC, Jaime PC, Lucca A, Florindo AA, Figueiredo ICR, Bernal R, Silva 
NN. Monitoramento de fatores de risco para doenças crônicas por entrevistas telefônicas. Rev Saude 
Publica 2005; 39(1):47-57.) e 33 (World Health Organization (WHO). Obesity: preventing and 
managing the global epidemic. Geneva: WHO; 1997. (Report of WHO Consultation on Obesity)). 

 

CSNA4T45 

 
Essa limitação deve ser considerada na interpretação dos dados, podendo ser minimizada como 

mostrado em alguns estudos [𝟓𝟏, 𝟓𝟐]∗. (AZEVEDO et. al., 2014) 
 
Nota de fim de texto: 

∗ 51 (Peixoto MRG, Benício MHD, Jardim PCBV. Validity of self-reported weight and height: the 
Goiânia study, Brazil. Rev Saude Publica 2006; 40(6):1065-1072.) e 52 (Lucca A, Moura EC. Validity 
and reliability of selfreported weight, height and body mass index from telephone interviews. Cad 
Saude Publica 2010; 26(1): 110-122.). 

 

EEQA1T17 

 
Além disso, na pesquisa realizada por Módenes et al. (2011) sobre a utilização da macrófita Egeria 
Densa na biossorção do corante Azul Reativo 5G em processo batelada as melhores condições de 

operação foram obtidas para pH igual a 1. (MARIN et. al., 2015) 

 

EEQA1T18 

 
Martins et al. (2013) avaliaram as temperaturas de 30, 45 e 60°C na adsorção do corante Azul 

Reativo 5G em carvão ativado e observaram que o melhor resultado foi obtido em 30°C. (MARIN 

et. al., 2015) 
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EEQA1T19 

 
Lambrecht et al. (2009) pesquisaram a adsorção do mesmo corante utilizando carvão ativado e xisto 
pirolisado nas temperaturas de 30 e 40°C e observaram que, para o processo com ambos os 

adsorventes, a melhor remoção do corante foi obtida para a temperatura de 30 °C. (MARIN et. al., 

2015) 

 

EEQA1T21 

 
Resultados semelhantes foram obtidos por Errais, et al. (2011) e Elkady et al. (2011) em suas 
pesquisas sobre a adsorção dos corantes reativos Vermelho 120 em argila in natura e Vermelho 
Remazol 198 em casca de ovo, respectivamente. Ambos obtiveram que o processo de adsorção 
utilizando os respectivos adsorventes é um processo exotérmico, espontâneo e possui afinidade 

entre adsorvente/ adsorvato. (MARIN et. al., 2015) 

 

EEQA1T22 

 
Menezes (2010) em sua pesquisa sobre a remoção do corante Azul Reativo 5G a partir de soluções 
aquosas utilizando o bagaço do maracujá amarelo em sistema batelada, analisou a influência da 
granulometria das partículas adsorventes e concluiu que, dentre as granulometrias estudadas (0,050 
cm, 0,025 cm e 0,011 mm) o menor diâmetro de partícula também foi o que apresentou a maior 

remoção de corante. (MARIN et. al., 2015) 

 

EEQA2T14 

 
A Tabela 6 apresenta as condições operacionais que foram implementadas no sistema de 

evaporação baseadas em [𝟒]∗. (MIRANDA; CAMELO; LUCENA, 2013) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ HUGOT, E. Handbook of cane sugar engineering. Amsterdam: Elsevier Publishing Company, 3rd 
Ed., 1986. 

 

EEQA2T16 

 
A configuração utilizada para o sistema de destilação do vinho foi baseada nas condições de 

operação de acordo com [𝟑]∗. (MIRANDA; CAMELO; LUCENA, 2013) 

 
Nota de fim de texto: 

∗ DIAS, M. O. S. Simulação do Processo de Produção de Etanol a Partir do Açúcar e do Bagaço, 
Visando a Integração do Processo e a Maximização da Produção de energia e excedentes do 
Bagaço. (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Engenharia Química, Universidade Estadual de 
Campinas. Campinas, 2008. 

 

EEQA3T4 

 
A caracterização do soro de leite in natura desnatado foi realizada por meio das análises em triplicata 
de acidez Dornic (ºD) e teor de proteína segundo metodologia proposta por Brasil (2006); açúcares 
redutores (AR), sólidos totais (ST) e cinzas segundo metodologia proposta pelo Instituto Adolfo Lutz 
(2005); medida de pH através do equipamento pHmêtro marca MS Tecnopon, modelo MPA210. As 
análises de DBO, DQO foram realizadas no laboratório de Limnologia Aplicada, do Grupo de 
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Pesquisa em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL) da Unioeste, campus de Toledo/PR. 

(BACH et. al., 2014) 

 

EEQA3T5 

 

A metodologia seguida foi proposta por Corazza, et al (2001) (BACH et. al., 2014) 

 

EEQA3T6 

 
A acidez ºD ficou um pouco abaixo dos encontrados em outras pesquisas (9,44 ºD) como, por 
exemplo, a de Fornari (2006), que obteve 11 ºD e a de Teixeira e Fonseca (2008) que obtiveram 

acidez igual a 12,49 ºD, para soro de leite tipo minas padrão. (BACH et. al., 2014) 

 

EEQA3T7 

 
Quanto aos valores médios de DBO e DQO do soro de leite utilizado nessa pesquisa, 56.734 mg.L-
1 e 77.586 mg.L-1 respectivamente, constata-se que esses se encontram no intervalo de valores 
citados na literatura que é de 30.000 a 60.000 mg.L-1 de DBO e DQO em torno de 50.000 mg.L-1 

(Baldasso, 2008; Andrade, 2005; Alves, 2005). (BACH et. al., 2014) 

 

EEQA3T8 

 
O mesmo comportamento foi obtido por Kargi e Ozmihci (2005) em seus estudos de fermentação 
alcoólica de soro de leite reconstituído empregando a levedura Kluyveromyces marxianus e por 
Christensen et al (2010) realizando fermentação de soro de leite in natura com a levedura K. 

marxianus para produzir etanol. (BACH et. al., 2014) 

 

EEQA3T11 

 
Dragone et al (2009) estudou a influência da temperatura, concentração de lactose e concentração 
de inóculo na produção de etanol a partir de soro de leite, utilizando a Kluyveromyces fragilis, e 
obteve como resposta significativa para a concentração final de etanol, unicamente a concentração 

inicial de lactose, utilizada como fonte de carbono. (BACH et. al., 2014) 

 

EEQA3T12 

 
O rendimento em etanol, dos ensaios A, B e C foi igual, respectivamente, a 43,91%, 46,18% e 
39,23%. O ensaio C apresentou rendimento (39,23%) abaixo dos percentuais considerados 

adequados (43 a 49%) por Bringhenti, et al (2007). (BACH et. al., 2014) 

  

EEQA3T13 

 
A baixa conversão da glicose em etanol, neste ensaio, pode ser explicada devido à limitação de 
substratos importantes, como o nitrogênio orgânico, para o crescimento adequado da levedura, 

conforme Farina et al (2008). (BACH et. al., 2014) 
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EEQA4T8 

 
Industrialmente, é a via mais indicada, pois é mais rápida do que a ENGEVISTA, V. 17, n. 2, p. 232-
239, Junho 2015 235 catálise ácida homogênea, além de os catalisadores alcalinos serem mais 

facilmente manipuláveis e menos corrosivos do que os catalisadores ácidos. (Costa, 2009). (LUZ; 

MAINIER; MONTEIRO, 2015) 

 

EEQA4T14 

 
Todas as sínteses apresentaram um leve escurecimento no início da reação, porém a síntese com 
o óleo de soja apresentou uma característica diferente. O escurecimento, no momento da adição de 
alcóxido, para a soja, foi bastante intenso no início. Mas, com o decorrer da reação, a coloração foi 
ficando menos intensa até se tornar castanha, conforme demonstra a Figura 2. PELISSON (2013) 

mencionou, em seu trabalho, o mesmo escurecimento, porém sem explicar o motivo. (LUZ; 

MAINIER; MONTEIRO, 2015) 
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Resumo 
 
O procedimento de controle on-line de processos por atributos, proposto por Taguchi et al. (1989), 
consiste em amostrar um item a cada m produzidos e decidir, a cada inspeção, se houve ou não a 
redução da fração de itens conformes produzidos. Caso o item inspecionado for não conforme, pára-se 
o processo para ajuste. Como o sistema de inspeção pode estar sujeito a erros de classificação, 
desenvolve-se um modelo probabilístico que considera classificações repetidas e independentes do item 
amostrado em um sistema de controle com inspeção imperfeita. Utilizando-se as propriedades de uma 
cadeia de Markov ergódica, obtém-se uma expressão do custo médio do sistema de controle, que pode 
ser minimizada por três parâmetros: o intervalo entre inspeções; o número de classificações repetidas; e 
o número mínimo de classificações conformes (dentre as classificações repetidas), para julgar um item 
como conforme. Um exemplo numérico ilustra o procedimento proposto. 
 

Palavras-chave:  controle on-line de qualidade por atributos; erros de classificação; cadeias 
de Markov. 
 
 

Abstract 
 
The procedure to control on-line processes for attributes proposed by Taguchi et al. (1989) consists of 
sampling a single item at very m produced ones. If the examined item is non-conforming, the process is 
said to be out of control (the fraction of conforming item is reduced) and it is stopped for adjustment. 
However, the inspection procedure is subject to misclassification errors. So a probabilistic model was 
developed considering results of the repetitive and independent classifications of the examined item. 
Employing properties of an ergodic Markov chain, an expression of the expected cost function for 
the control system was obtained to be minimized by three parameters: sampling interval; number of 
the repetitive classifications; minor number of conforming classifications (among the repetitive 
classifications) to declare an item as conforming. A numerical example illustrates the proposed model. 
 

Keywords:  on-line process control for attributes; misclassification errors; Markov chain. 
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1. Introdução 

O sistema de controle on-line de processos por atributo, apresentado por Taguchi et al. 
(1989), considera um processo que inicia sua operação produzindo itens com uma fração 
conforme p1 = 1 (estado I). Após a ocorrência de uma causa especial, a fração de itens 
conformes passa a um valor p2 (0 ≤ p2 < p1) e o processo permanece produzindo nesta 
condição (estado II) até que esta mudança seja detectada e a causa especial removida. O 
sistema de controle consiste na inspeção periódica de um item a cada m produzidos e, uma 
vez que este item seja julgado como não conforme, admite-se que ocorreu uma mudança da 
fração de itens conformes e o processo é parado para ajuste. Após o ajuste, a fração de itens 
conformes retorna ao valor inicial p1 = 1. Exemplos em que a utilização desta metodologia é 
bem sucedida incluem processo automático de solda, produção de semicondutores, produção 
de diodos utilizados em placas de circuito impressos e em processos químicos. De maneira 
geral, sistemas de produção que utilizam controle automático podem beneficiar-se da 
metodologia aqui discutida, como apresentado por Taguchi et al. (2004). 

Taguchi et al. (1989) obtém expressões analíticas para o intervalo entre inspeções (m) que 
minimizam o custo médio do sistema de controle, porém não assumem um mecanismo 
explícito para a ocorrência da causa especial e tais expressões resultam de uma série de 
considerações e simplificações. 

Nayebpour & Woodall (1993) desenvolvem um modelo de controle para atributos incluindo 
um mecanismo de falha para o processo (através de uma distribuição geométrica), o que 
representa uma maneira formal do processo mudar do estado I para o estado II. Com isso, 
afirmam que não pode ser obtida uma expressão analítica para intervalo ótimo entre 
inspeções e a busca deste parâmetro exige o uso de métodos computacionais. 

No modelo de controle para atributos apresentado por Borges et al. (2001) admite-se que o 
sistema de inspeção está sujeito a erros de classificação. Pode-se julgar um item conforme 
dado que ele não o é (erro tipo II) ou julgar um item conforme como não conforme 
(erro tipo I). Suas conclusões indicam que o custo do sistema de controle é sensível à 
presença dos erros de classificação. Porém, nos três artigos mencionados não é considerada a 
hipótese de classificações repetidas do item inspecionado, o que pode reduzir o impacto dos 
erros de classificação e, conseqüentemente, o custo médio do sistema de controle por item 
produzido. 

O uso de classificações repetidas em um sistema de inspeção com erros de classificação não 
é um procedimento novo. Alguns autores já propuseram o seu uso, empregando critérios 
diferenciados na classificação final do item inspecionado (o item examinado é classificado 
repetidamente e independentemente r vezes e em cada classificação, ele é avaliado em 
conforme ou não conforme). Em Greenberg & Stokes (1995) este procedimento é proposto, 
mas admite-se apenas a existência do erro do tipo I na determinação do número ótimo de 
classificações repetidas. Em Quinino & Suyama (2002), r classificações repetidas são 
realizadas no item inspecionado, que é declarado conforme se pelo menos forem observadas 
a classificações conformes. Os parâmetros a e r são determinados segundo uma abordagem 
econômica. Em Quinino & Ho (2004), os itens são examinados repetidamente até observar a 
classificações conformes ou b classificações não conformes (no primeiro caso, o item é 
declarado conforme e no segundo critério, o item é declarado não conforme). Para outros 
resultados, o procedimento de classificações repetidas continua. O objetivo foi determinar os 
parâmetros a e b ótimos também segundo uma abordagem econômica. Porém, tais trabalhos 
não consideram a mudança da fração de itens conformes durante a produção. 
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Este trabalho tem por objetivo desenvolver um modelo probabilístico que considera as 
classificações repetidas e independentes do item inspecionado através de cadeias de Markov 
de estados discretos para determinar uma estratégia ótima de controle (on-line por atributos) 
em um processo cujo sistema de inspeção está sujeito a erros de classificação. A estratégia 
ótima consiste na determinação do intervalo entre inspeções (m), do número de classificações 
repetidas do item inspecionado (r) e do número mínimo de classificações conformes 
(dentre as r) para julgar o item conforme (w) que minimizam o custo médio do sistema de 
controle. Este artigo está estruturado do seguinte modo: a Seção 2 apresenta o modelo 
probabilístico proposto. O custo médio do sistema de controle é obtido na Seção 3. Na Seção 
4, um exemplo numérico ilustra o efeito da presença dos erros de classificação e das 
classificações repetidas sobre o custo médio do sistema de controle. As conclusões e 
sugestões são apresentadas na Seção 5. 

 

2. Modelo Probabilístico 

Considere que itens são produzidos em um processo que, no estado I, possui uma fração de 
itens conformes p1 e, no estado II, a fração de itens conformes diminua para p2, com 
0 ≤ p2 < p1 ≤ 1. A probabilidade de mudança do estado I para o estado II, a cada item 

produzido, é dada por uma distribuição geométrica com parâmetro π, sendo 0 < π < 1. O 
sistema de controle consiste em inspecionar o m-ésimo item a cada ciclo de m produzidos 
(aqui denominado ciclo de inspeção). O item inspecionado é submetido a r classificações 
(em cada classificação, o item é avaliado em conforme ou não conforme) e caso apresente 
pelo menos w classificações conforme, o item é julgado conforme. Como o sistema de 
inspeção é considerado imperfeito, cada classificação a que o item é submetido está sujeita a 

dois tipos de erro: classificar um item conforme como não conforme (α), e classificar um 

item não conforme como conforme (β). Caso o item inspecionado seja julgado não 
conforme, admite-se que ocorreu a mudança de estado e o processo de produção é 
interrompido, ajustado, e reiniciado sob o estado I. Entre o instante em que o item é 
inspecionado e o instante em que o processo é parado podem ser produzidos L itens, aos 
quais se denomina atraso. O processo produzindo sob o estado II só pode retornar ao estado I 
após a ocorrência de um ajuste. 

Conforme a descrição, o processo de inspeção pode ser modelado como uma cadeia de 
Markov estacionária considerando o espaço de estados discretos E={s0k1, s0k0, s1k1, s1k0, s2k1, 

s2k0}. A variável s indica o real estado do processo em que os itens que compõem o ciclo de 
inspeção foram produzidos. Quando s = 0 (s0), todos os itens (inclusive o inspecionado) 
foram produzidos no estado I. Quando s = 2 (s2) todos os itens do ciclo (inclusive o 
inspecionado) foram produzidos no estado II. Quando s = 1 (s1) necessariamente ocorreu 
uma mudança do estado I para o estado II no ciclo considerado e pelo menos o item 
inspecionado foi produzido no estado II. A variável k, por sua vez, indica se o item 
inspecionado foi declarado conforme (k1) ou não conforme (k0). A Figura 1 relaciona o 
processo de produção aos estados da cadeia. A matriz de transição P em (1) apresenta as 
probabilidades de migração entre estes estados em ciclos subseqüentes de inspeção. 
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Figura 1 – Fluxograma do processo e sistema de controle. 
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 (1) 

Como exemplo para ilustrar a notação utilizada, P(2,1),(0,0) representa a probabilidade de que a 
inspeção i ocorra sob o estado da cadeia s2k1 e que a inspeção (i+1) ocorra sob o estado s0k0, 
ou simplesmente Pr(Ei+1 = s0k0 | Ei = s2k1). A seguir estão detalhadas as probabilidades de 
transição dadas em (1). 

A probabilidade P(0,1),(0,1), Pr(Ei+1 = s0k1 | Ei = s0k1), é o produto das probabilidades: 
a) de todos os m itens do ciclo serem produzidos no estado I, e b) do item inspecionado ser 
julgado conforme. 

Para obter a) é necessário definir uma variável aleatória não observável, Θi, com i ≥ 0, que 
representa a probabilidade de produção de um item conforme no instante em que é produzido 
o i-ésimo item. Com isso, a probabilidade de que o processo permaneça sob o estado I até o 
m-ésimo item produzido é 

 1 1 1 1Pr{ } Pr{ , , } (1 )m
m mp p p πΘ = = Θ = Θ = = −…  (2) 

Devido à existência de erros de classificação, a probabilidade de que a inspeção declare um 
item conforme é a soma de duas probabilidades: i) probabilidade de julgar um item conforme 
como conforme e ii) probabilidade de julgar um item não conforme como conforme. Julgar um 
item conforme, classificando-o repetidamente e independentemente é um processo binomial 

em que a probabilidade de sucesso é dada por (1-α) caso, o item seja de fato conforme ou β 
caso o item seja, de fato, não conforme. Sendo Y uma variável aleatória que representa o 
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número de vezes que o item inspecionado é classificado como conforme e θ uma variável alea-

tória que define o estado real do item (θ = 1, item conforme; θ = 0, item não conforme) tem-se: 

 1Pr{ | 1} 1 ( ,1 )wY w B rθ α−≥ = = − −  (3) 

 1Pr{ | 0} 1 ( , )wY w B rθ β−≥ = = −  (4) 

em que Bx(n,p) denota a probabilidade binomial acumulada até x sucessos em n tentativas, 
sendo p a probabilidade de sucesso. Note que (3) representa a probabilidade de uma decisão 

correta, que pode ser denotada como a probabilidade complementar de um erro α*, enquanto 
(4) corresponde à probabilidade de uma decisão errada sobre o julgamento do item 

inspecionado que será denotado como um erro β*. Assim 

* *
1 11 1 ( ,1 ) ( ,1 )w wB r B rα α α α− −− = − − ∴ = −  

*
11 ( , )wB rβ β−= −  

Combinando (2), (3) e (4), tem-se: 

(0,1),(0,1) 1 1 1

* *
1 1

Pr{ }{ Pr{ | 1} (1 )Pr{ | 0}}

(1 ) { (1 ) (1 ) }.

m

m

P p p Y w p Y w

p p

θ θ

π α β

= Θ = ≥ = + − ≥ =

= − − + −
 

A probabilidade P(0,1),(0,0), por sua vez, implica em julgar o item inspecionado como não 
conforme, mesmo com todos os itens produzidos no ciclo sob o estado I. Portanto, 

(0,1),(0,0) 1 1 1

* *
1 1

Pr{ }{ Pr{ | 1} (1 )Pr{ | 0}}

(1 ) { (1 )(1 )}.

m

m

P p p Y w p Y w

p p

θ θ

π α β

= Θ = < = + − < =

= − + − −
 

A probabilidade P(0,1),(1,1), Pr(Ei+1 = s1k1 | Ei = s0k1), consiste na mudança do estado I para o 
estado II desde a última inspeção, bem como no julgamento do item inspecionado como 
conforme. Note que agora a probabilidade do item inspecionado ser conforme é dada por p2. 
Com isso, tem-se: 

(0,1),(1,1) 1 2 2

* *
2 2

(1 Pr{ }){ Pr{ | 1} (1 )Pr{ | 0}}

[1 (1 ) ]{ (1 ) (1 ) }.

m

m

P p p Y w p Y w

p p

θ θ

π α β

= − Θ = ≥ = + − ≥ =

= − − − + −
 

A probabilidade P(0,1),(1,0), Pr(Ei+1 = s1k0 | Ei = s0k1), indica que há mudança do estado do 
processo (I → II), sendo o item inspecionado declarado não conforme. 

(0,1),(1,0) 1 2 2

* *
2 2

(1 Pr{ }){ Pr{ | 1} (1 )Pr{ | 0}}

[1 (1 ) ]{ (1 )(1 )}.

m

m

P p p Y w p Y w

p p

θ θ

π α β

= − Θ = < = + − < =

= − − + − −
 

As probabilidades restantes, P(1,1),(2,1), P(1,1),(2,0), P(2,1),(2,1) e P(2,1),(2,0), devem considerar apenas 
a probabilidade de julgar o item inspecionado conforme ou não conforme, pois o ciclo já se 
inicia no estado de produção II. 

(1,1),(2,1) (2,1)(2,1) 2 2

* *
2 2

{ Pr{ | 1} (1 )Pr{ | 0}}

{ (1 ) (1 ) }

P P p Y w p Y w

p p

θ θ

α β

= = ≥ = + − ≥ =

= − + −
 

(1,1),(2,0) (2,1)(2,0) 2 2

* *
2 2

{ Pr{ | 1} (1 )Pr{ | 0}}

{ (1 )(1 )}.

P P p Y w p Y w

p p

θ θ

α β

= = < = + − < =

= + − −
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As probabilidades P(0,1),(2,1) = P(0,1),(2,0) = 0. Em todos os estados nos quais há ajuste do 
processo, um novo ciclo de inspeções é iniciado necessariamente sob o estado I. Portanto, 
todas as linhas pares da matriz P são iguais à primeira linha da matriz P. Como o processo só 
retorna ao estado de produção I após um ajuste, as probabilidades P(1,1),(0,1) = P(1,1),(0,0) = 
P(2,1),(0,1) = P(2,1),(0,0) = 0. Por fim, P(1,1),(1,1) = P(1,1),(1,0) = P(2,1),(1,1) = P(2,1),(1,0) = 0 . A matriz P 
pode então ser reescrita como 

0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 2 0

(0,1),(0,1) (0,1),(0,0) (0,1),(1,1) (0,1),(1,0)
0 1

(0,1),(0,1) (0,1),(0,0) (0,1),(1,1) (0,1),(1,0)
0 0

(1,1),(2,1) (1,1),(2,0)1 1

1 0 (0,1),(0,1)

2 1

2 0

          

0 0

0 0

0 0 0 0

s k s k s k s k s k s k

P P P P
s k

P P P Ps k
P Ps k

s k P

s k

s k

=P

(0,1),(0,0) (0,1),(1,1) (0,1),(1,0)

(2,1),(2,1) (2,1),(2,0)

(0,1),(0,1) (0,1),(0,0) (0,1),(1,1) (0,1),(1,0)

0 0

0 0 0 0

0 0

P P P

P P

P P P P

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4) 

Como a matriz P é uma matriz de uma cadeia regular (detalhes em Ross, 2003), então existe 

o lim j→∞ P
(j) = Y, em que todas as linhas da matriz Y são iguais ao vetor linha 

y = (0,1) (0,0) (2,0)[ ]y y y… . O vetor y é um vetor de probabilidade (Σi yi = 1) no estado 

estacionário, com todos os valores yi estritamente positivos. Cada elemento de y é 
interpretado como sendo a fração do número de inspeções que são realizadas em cada um 
dos estados da cadeia após um número suficientemente grande de inspeções. Como 

P(j+1) = P(j)P e lim j→∞ P(j+1) = lim j→∞ P(j) = Y, então no limite a equação Y = YP é 
verdadeira. Como todas as linhas de Y são iguais à y, a equação y = yP também é válida no 
limite, e pode ser escrita como 

 ∴y = yP y(P - I) = 0  (5) 

em que I é a matriz identidade. Portanto, o vetor y pode ser obtido a partir da resolução do 

sistema linear (5) com a restrição de que Σi yi = 1. Resolvendo (5), os elementos de y são 
dados por 

(0,1),(0,0) (1,1),(2,0)

(0,1)

(0,1),(1,1) (1,1),(2,0)

P P
y

P P
=

+
 

(0,1),(0,1) (1,1),(2,0)

(0,0)

(0,1),(1,1) (1,1),(2,0)

P P
y

P P
=

+
 

(0,1),(1,1) (1,1),(2,0)

(1,1) (2,0)

(0,1),(1,1) (1,1),(2,0)

P P
y y

P P
= =

+
 

(0,1),(1,0) (1,1),(2,0)

(1,0)

(0,1),(1,1) (1,1),(2,0)

P P
y

P P
=

+
 

(0,1),(1,1) (1,1),(2,0)

(2,1)

(0,1),(1,1) (1,1),(2,0)

(1 )P P
y

P P

−
=

+
. 
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3. Custo Médio do Sistema de Controle 

Para obter a função custo, são necessárias algumas considerações adicionais. Tão logo o item 
inspecionado é declarado não conforme, o processo é parado para ajuste. Os itens 
produzidos, entre o instante em que o item inspecionado é amostrado (e declarado não 
conforme) e a completa parada do processo, são denominados atraso (L) e são descartados. O 
item inspecionado é classificado r vezes e inutilizado após a inspeção (por exemplo, 
pequenas partes do item inspecionado podem ser retiradas). 

Considere os custos: 

• c0 – custo de uma classificação do item inspecionado; 

• c1 – custo de enviar um item não conforme para o mercado ou próximas etapas do 
processo; 

• c2 – custo de ajuste do processo; 

• c3 – custo de eliminar um item não conforme; 

• c4 – custo de eliminar um item conforme. 

Os componentes c3 e c4 são utilizados para a eventualidade dos itens descartados serem 
submetidos a algum processo de reaproveitamento, no qual o custo de reaproveitamento de 
um item conforme pode diferir daquele não conforme. Caso isso não seja possível, basta 
estabelecer c3=c4, custo este que deve ser o custo unitário de produção (desconsiderado o 
sistema de controle). 

O custo de cada estado (s,k) pode ser escrito como V(s,k) = rc0 + ξ(s,k) + η(s,k) + ϕ(s,k), em que 

• rc0 é o custo de realizar r classificações do item inspecionado (presente em todos os 
estados da cadeia); 

• ξ(s,k), custo de enviar itens defeituosos para o consumidor ou estágios posteriores do 
processo; 

• η(s,k), custo relacionado ao descarte do item inspecionado; 

• ϕ(s,k), custo de ajuste e de descartar os itens que compõem o atraso. 

A seguir estão detalhados os custos para os estados da cadeia de Markov. Para o estado 
(s0k1), sabe-se que todos os m itens do ciclo foram produzidos no estado I. Dos (m–1) itens 
que são enviados para o mercado, (m–1)(1–p1) é o número esperado de itens não-conformes. 
Portanto 

1 1(0,1) ( 1)(1 ).c m pξ = − −  

O item inspecionado foi declarado conforme, mas, devido à existência de erros de 
classificação, há uma probabilidade de que ele seja não conforme. Assim 

* *
1 1

3 4* * * *
1 1 1 1

(1 ) (1 )
(0,1) .

(1 ) (1 ) (1 ) (1 )

p p
c c

p p p p

β α
η

α β α β

− −
= +

− + − − + −
 

Como não há ajuste do processo então ϕ(0,1) = 0. 

Para o estado (s0k0), todos os m itens do ciclo também são produzidos no estado I, logo 

ξ(0,0) = ξ(0,1). Já o item inspecionado foi declarado não conforme, e o custo de seu descarte é 

* *
1 1

3 4* * * *
1 1 1 1

(1 )(1 )
(0,0) .

(1 )(1 ) (1 )(1 )

p p
c c

p p p p

β α
η

α β α β

− −
= +

+ − − + − −
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Neste estado há ajuste do processo e L itens que compõem o atraso são descartados. Apesar 
do item inspecionado ter sido produzido no estado I, há uma probabilidade não nula de 
ocorrer a mudança de estado em algum dos itens que compõe o atraso, o que é considerado 
em 

2 1 3 1 4

1
3 1 2

1

1
4 1 2

1

2 1 3 1 4

1 3 1 4

1

(0,0) (1 ) [(1 )

(1 ) [( 1)(1 ) ( 1)(1 )]

(1 ) [( 1) ( 1)(1 )]

(1 ) [(1 )

(1 )(1 (1 ) ) (1 )
[(1 ) ]

(1 ) ( 1) 1

L

L
i

i

L
i

i

L

L L

L

c L p c p c

c i p L i p

c i p L i p

c L p c p c

L
p c p c

L

ϕ π

π π

π π

π

π π π π

π

π π

π

−

=

−

=

+

= + − − +

+ − − − + − + −

+ − − + − + −

= + − − +

− − − − −
+ − +

− + + −
+

∑

∑

2 3 1 4[(1 ) ]p c p c− +

 

onde i é o instante em que o primeiro item é produzido no estado II. 

Para o estado (s1k1), uma parte dos m itens é produzida no estado I. Assim 

1

1 1 2
1

1 1

1 2

(1 )
(1,1) [( 1)(1 ) ( )(1 )]

1 (1 )

(1 )(1 (1 ) ) (1 )
(1 )

(1 (1 ) )

(1 ) 1
(1 ) .

(1 (1 ) )

im

m
i

m m

m

m

m

c i p m i p

m
c p

m
c p

π π
ε

π

π π π π

π π

π π

π π

− −

=

−
= − − + − −

− −

− − − − −
= −

− −

+ − −
+ −

− −

∑

 

* *
2 2

3 4* * * *
2 2 2 2

(1 ) (1 )
(1,1) .

(1 ) (1 ) (1 ) (1 )

p p
c c

p p p p

β α
η

α β α β

− −
= +

− + − − + −
 

Como não há ajuste do processo segue que ϕ(1,1) = 0. 

Para o estado (s1k0), ξ(1,0) = ξ(1,1) . O custo associado a descartar o item inspecionado é 

* *
2 2

3 4* * * *
2 2 2 2

(1 )(1 )
(1,0) .

(1 )(1 ) (1 )(1 )

p p
c c

p p p p

β α
η

α β α β

− −
= +

+ − − + − −
 

Como a mudança para o estado II já ocorreu em algum ponto do ciclo em questão, todos os 
itens que compõem o atraso são produzidos no estado II. Assim 

2 3 2 4 2(1,0) [ (1 ) ].c L c p c pϕ = + − +  

Para o estado (s2k1), todos os itens do ciclo são produzidos no estado II. Assim 

1 2(2,1) ( 1)(1 ).c m pξ = − −  

Já o custo de descartar o item inspecionado η(2,1) = η(1,1) e como não há ajuste, ϕ(2,1) = 0. 
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Para o estado (s2k0), são válidas as igualdades de custo: ξ(2,0) = ξ(2,1), η(2,0) = η(1,0) e 

ϕ(2,0) = ϕ(1,0). 

Em cada ciclo de inspeção, (m–1) itens são enviados para o mercado ou para os próximos 
estágios de produção. Para um número suficientemente grande de inspeções realizadas, y 
corresponde ao vetor de probabilidade de ocorrência de cada estado da cadeia. Portanto, o 
custo médio por item produzido e não descartado (em cada ciclo de inspeção) é: 

 
2 1

0
0 0

1
( , , ) ( , )[ ( , ) ( , ) ( , ) .

1
i j i j i j i j

i j

C m r w rc y s k s k s k s k
m

ξ η ϕ
= =

 
= + + +  −  

∑∑  (6) 

O problema consiste em determinar m, r e w que minimizam (6), ou seja 

 0 0 0

( , , )
( , , ) arg min

m r w
m r w C=  (7) 

Como não é possível obter uma expressão analítica para (7), utiliza-se uma busca 
computacional exaustiva para determinação dos parâmetros ótimos. As versões do programa 
em Microsoft Excel e Matlab podem ser obtidas no endereço www.est.ufmg.br/~roberto. A 
seguir está um exemplo numérico para ilustrar o procedimento proposto. 

 

4. Exemplos Numéricos 

Para ilustrar o modelo proposto com um exemplo numérico, considere um processo de 
manufatura com os seguintes custos: 

• Custo de inspeção c0=$0,25; 

• Custo de envio de um item não conforme c1=$20; 

• Custo de ajuste c2=$100; 

• Custo de eliminar um item conforme ou não conforme iguais, c3=c4=$2,0. 

E os seguintes parâmetros de processo: 

• Fração conforme no estado I: p1=0,99; 

• Fração conforme no estado II: p2=0,80; 

• Probabilidade de mudança do estado I para estado II: π=0,0001; 

• Erros de classificação: α=β=0,01 e 

• O número de itens produzidos entre a sinalização (item não conforme) e a completa 
parada do processo (atraso) L=10. 

sendo que os custos estão expressos em unidades monetárias. Para simplificar a execução do 
modelo, considere que o item será julgado conforme caso mais da metade das r 

classificações sejam conformes, ou seja, w = 0,5r . A Figura 2 mostra o custo médio do 
sistema de controle por item produzido (e não descartado) em função do intervalo entre 
inspeções (m) e do número de classificações repetidas que o item inspecionado é submetido 
(r). Os valores ótimos obtidos são m

o=51 e r
o=3, que resultam em um custo médio de 

$0,3762. Caso uma única classificação do item inspecionado seja realizada (r =1), o intervalo 
ótimo é m

o=55 e o custo médio $ 0,3853, (2,42% maior que aquele com múltiplas 
classificações). 
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Figura 2 – Gráfico de custo médio (C) em função de m e r. 

 
Considere agora que os erros Tipo I e II são desprezados durante a determinação da 
estratégia ótima de controle. Para esta situação, tem-se m

o=47 e r
o=1. Porém, adotar esta 

estratégia em um sistema de inspeção que possui tais erros, sendo α = β = 1%, gera um custo 
médio real C=$0,3876. Este custo é 0,60% maior que o custo da estratégia com r = 1 
(e 3,03% maior que aquela obtida considerando classificações repetidas). 

O critério w = 0,5r é uma restrição a um parâmetro que também pode ser utilizado para 
minimizar o custo médio. Sem esta imposição, a estratégia ótima torna-se m

o=48, r
o=2 e 

w
o=1, e o custo médio C = $0,3719, (1,14% menor que melhor estratégia obtida até então). 

A Tabela 1 mostra os valores ótimos para m, r e w variando-se apenas um parâmetro por vez, 
com os demais mantidos constantes nos valores utilizados no exemplo numérico do início 
desta seção. Apesar da faixa de variação escolhida ser arbitrária, respeitam-se as seguintes 
condições que tornam as combinações utilizadas razoáveis: 

• a fração de itens conformes no estado II é inferior à do estado I (p2 < p1); 

• o custo de descartar um item conforme é o mesmo de um item não conforme (c3 = c4); 

• o custo de ajuste é muito maior que o custo de inspeção (c2 >> c0) e 

• o custo de enviar um item não conforme para o mercado é maior que o custo de 
descartá-lo (c1 > c3). 

Os parâmetros r
o e w

o mostram-se insensíveis aos custos c1, c2 e c3 nas faixas utilizadas, 
enquanto o aumento do custo de cada classificação (c0) leva a uma redução do número de 
classificações a que o item inspecionado é submetido, como esperado. 

Já o parâmetro mo apresenta um comportamento distinto para cada um dos custos avaliados. 
Um aumento no custo de inspeção (c0) ou no custo de ajuste (c2) leva ao aumento de mo, 
reduzindo a freqüência das inspeções e a ocorrência de ajustes desnecessários (ajustar o 
processo que opera no estado I). Um aumento no custo de envio de itens defeituosos para o 
mercado (c1) leva à redução do intervalo entre inspeções, ou seja, ao aumento na freqüência 
das inspeções, com o objetivo de detectar mais prontamente a ocorrência da mudança de 
estado do processo. Para a faixa pesquisada, c3 não altera a estratégia ótima de inspeção. 
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Uma redução na fração de itens conformes produzidos no estado I (p1) leva a um aumento no 
intervalo entre inspeções. Isso ocorre porque, com mais itens não-conformes sendo produzidos 
no estado I, aumenta a ocorrência de ajustes desnecessários, pois mais itens não-conformes 
são amostrados. Já o aumento na fração de itens conformes produzidos no estado II (p2) 
reduz a probabilidade de detectar a ocorrência da mudança, pois mais itens conformes são 
amostrados. Como resposta a isso, as inspeções tornam-se mais freqüentes, ou seja, há uma 
redução no valor de mo. Estes comportamentos ficam claros quando o objetivo do sistema de 

controle é revisto: detectar a mudança de estado do processo tão logo ela ocorra, sendo π o 
parâmetro que controla a mudança do processo. Como mostra a Tabela 1, o aumento deste 

parâmetro (π) leva à redução no intervalo entre inspeções, pois em média a mudança de 
estado (I → II) passa a ocorrer após um menor número de itens produzidos pelo processo. 

O uso de classificações repetidas (r) e de um critério para declarar um item conforme (w) 

atuam em resposta à existência dos erros Tipo I (α) e Tipo II (β) no sistema de inspeção. Um 

aumento de α eleva a probabilidade de declarar um item conforme como não conforme. A 
estratégia ótima contrapõe este aumento exigindo, proporcionalmente, que um número 

menor de classificações resulte em conformidade para julgar o item conforme. Para α = 1%, 
pelo menos w

o/ro = 50% das classificações devem ser conformes para julgar o item 

conforme. Quando α = 10%, a razão diminui para wo/ro = 33,3%. Comportamento oposto é 

observado com o aumento de β, classificar um item defeituoso como conforme. Quando 

β = 1%, no mínimo wo/ro = 50% das classificações devem ser conformes para julgar o item 

conforme. Quando β = 10% este valor passa a w
o/ro = 66,6% devido ao maior número de 

falsas conformidades. 

 
Tabela 1 – Determinação de m

o
, r

o
, w

o
 e C para uma variação individual dos parâmetros do 

modelo, os demais constantes mantidos nos valores utilizados no exemplo numérico. 

ππππ××××103 C mo ro wo p1 C mo ro wo p2 C mo ro wo 

0,100 0,3719 48 2 1 0,850 3,1855 245 1 1 0,200 0,3474 56 2 1 

0,325 0,5262 28 2 1 0,885 2,5221 155 2 1 0,350 0,3551 53 2 1 

0,550 0,6383 22 2 1 0,920 1,8319 110 2 1 0,500 0,3621 51 2 1 

0,775 0,7334 19 2 1 0,955 1,1178 78 2 1 0,650 0,3681 49 2 1 

1,000 0,8186 17 2 1 0,990 0,3719 48 2 1 0,800 0,3719 48 2 1 

αααα C mo ro wo β C mo ro wo c0 C mo ro wo 

0,010 0,3719 48 2 1 0,010 0,3719 48 2 1 0,250 0,3719 48 2 1 

0,033 0,3739 49 2 1 0,033 0,3749 47 2 1 0,563 0,3847 52 2 1 

0,055 0,3779 51 2 1 0,055 0,3768 50 3 2 0,875 0,3965 59 1 1 

0,078 0,3786 50 3 1 0,078 0,3774 50 3 2 1,188 0,4018 61 1 1 

0,100 0,3796 50 3 1 0,100 0,3781 50 3 2 1,500 0,4070 62 1 1 

c1 C mo ro wo c2 C mo ro wo c3=c4 C mo ro wo 

5 0,1400 98 2 1 100 0,3719 48 2 1 1 0,3456 40 2 1 

10 0,2239 68 2 1 575 0,4954 73 2 1 2 0,3719 48 2 1 

15 0,2999 56 2 1 1050 0,5967 93 2 1 3 0,3947 55 2 1 

20 0,3719 48 2 1 1525 0,6872 110 2 1 4 0,4150 61 2 1 

25 0,4414 43 2 1 2000 0,7709 125 2 1 5 0,4335 66 2 1 
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5. Conclusões e Sugestões 

Nos casos em que existem erros de classificação no sistema de inspeção por atributos, o 
modelo desenvolvido considerando o uso de classificações repetidas e um critério para o 
julgamento do item conforme proporciona uma estratégia de controle tão ou mais eficiente 
que os modelos de inspeção simples. O que determina o quão mais eficiente será o modelo 
desenvolvido é a combinação específica dos fatores de custo, das probabilidades de produção 
nos estados I e II, da probabilidade de mudança de estado e dos erros de inspeção do sistema 
de controle em questão. Em linhas gerais, quanto menor for o custo de uma inspeção (c0) e 
quanto maior a incidência dos erros Tipo I e II, maior será a diferença observada entre a 
estratégia obtida com o modelo deste trabalho e aqueles de inspeção simples. Para o exemplo 
numérico adotado, em que há erros de classificação da ordem de 1%, a estratégia de 
classificações repetidas gera uma redução de 3,48% no custo médio do sistema de controle 
por item produzido e não descartado, quando comparado ao sistema de inspeção simples. 

Para trabalhos futuros sugere-se a inclusão no modelo da decisão de descartar ou enviar para 
o mercado os itens que compõe o atraso e o item inspecionado. Propõe-se também o uso de 
uma amostra com dois ou mais itens. Esta modificação deve aumentar significativamente a 
complexidade do modelo, pois passa a existir a probabilidade de ocorrência da mudança de 
estado entre os itens que compõem a amostra. 
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RESUMO 

Gráficos de controle são amplamente utilizados com o objetivo de monitorar parâmetros do 
processo. Em geral esses gráficos são fundamentados nas suposições de normalidade e 
independência entre as unidades amostrais. No entanto, em muitos casos como em 
processos químicos ou no monitoramento on-line, a suposição de independência não se 
verifica. Neste artigo comparamos os gráficos de controle construídos via metodologias de 
geoestatística e de séries temporais com os  gráficos de controle muito conhecidos na 
literatura como Shewhart, CUSUM, EWMA, quando usados para monitoramento da média 
de processos autocorrelacionados. A comparação foi feita via simulação de Monte Carlo 
realizada com o uso do software estatístico R para Windows. 

Palavras-chave: Gráficos de Controle. Processos Autocorrelacionados. Geoestatística. Monte Carlo. 
Séries Temporais. 

1. INTRODUÇÃO 

Com a rápida evolução da tecnologia e o acirramento da competitividade entre 
empresas de mercados concorrentes, o uso de recursos estatísticos para monitoramento de 
processos de produção torna-se cada vez mais necessário. Basicamente, as dimensões de 
um processo ótimo são: economia, eficiência, produtividade e qualidade. Para que um 
processo possa contemplar todas essas dimensões é necessário o seu monitoramento 
contínuo além de melhorias ou políticas com o objetivo de diminuir a sua variabilidade. 
Processos cujas características de qualidade tenham suas distribuições de valores 
centralizadas nos valores alvos (parâmetros) pré-estabelecidos e com pequena variabilidade 
em torno desse valor, produzem um número menor de itens fora das especificações, 
proporcionando globalmente menores custos com retrabalho e com perdas gerais  na 
produção ou de credibilidade. Gráficos de controle como o de Shewhart (1932) são 
amplamente utilizados para monitoração de parâmetros de processos e são fundamentados 
nas suposições de normalidade da característica de qualidade que está sendo avaliada e na 
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independência entre as unidades amostrais. No entanto, nem sempre estas suposições são 
válidas, daí a necessidade de se buscar novas metodologias que englobem uma classe 
maior de situações práticas. Em processos químicos ou em monitoramento on-line a 
presença de correlação entre as unidades amostrais (chamada de autocorrelação) é muito 
comum. Como a autocorrelação afeta as estimativas de variabilidade do processo, o uso de 
gráficos de controle construídos sob a suposição de independência não são adequados 
para o monitoramento de processos deste tipo podendo levar a conclusões equivocadas 
sobre o desempenho dos mesmos (Alwan e Roberts,1995). Muitos artigos tem sido 
publicados na literatura com o objetivo de avaliar os efeitos da autocorrelação nos gráficos 
de controle existentes e propor correções de modo a torná-los mais eficazes nessas 
situações (ver por exemplo, Apley e Shi, 1999; Atienza et al., 2002; Claro et al. 2007). 
Gráficos como o CUSUM (Page, 1954;  Costa et al., 2005) e o  EWMA (Roberts 1959; 
Montgomery, 2004) aparecem como algumas alternativas nestas situações. Outras 
propostas baseiam-se no tratamento das observações amostrais sequenciais do processo 
como uma série temporal sendo possível então o uso de modelos da classe ARIMA para 
modelagem da série e construção do gráfico de controle correspondente ou da metodologia 
de Geoestatística para obter estimativas do desvio-padrão do processo que são 
incorporadas nos gráficos de controle de Shewhart (Mingoti e Fidelis, 2001). Neste caso, a 
autocorrelação estaria automaticamente incorporada nos limites de controle via a nova 
forma de estimação de desvio-padrão do processo sem a necessidade de identificação e 
ajuste de modelos de séries temporais. Outros procedimentos envolvem a transformação do 
controle univariado para multivariado (Apley e Tsung, 2002; Alwan e Alwan, 1994) através 
da separação da seqüência de n observações do processo em grupos de tamanhos g, 
interseccionados ou não, e construídos preservando-se a ordem das observações na 
seqüência. Assim o problema pode ser visto como um caso g-variado com uma amostra de 

tamanho  

n
2  se n for par e os grupos não tiverem intersecção Testes estatísticos como o 

2T  
de Hotelling (Mason e Young, 2002) podem então ser usados para o monitoramento da 
média do processo univariado e a autocorrelação é incorporada no gráfico de controle(ver 
também Rocon, 2004). Uma alternativa mais simples é a escolha do intervalo ótimo de 
amostragem que elimine a correlação entre amostras, entretanto o intervalo de amostragem 
para tal fim pode vir a ser muito grande permitindo assim que muitos itens não conformes 
sejam produzidos (Amorim e Costa,1994). 

Em Mingoti e Neves (2005) mostrou-se que os estimadores construidos via 

metodologia de geoestatística são melhores que a variância amostral 
2S  e que os 

estimadores baseados na amplitude amostral, para representar a variabilidade natural dos 
processos autocorrelacionados. No entanto, o desempenho dos gráficos de Shewhart para a 
média do processo usando as estimativas de geoestatística  não foi testada por esses 
autores e nem mesmo em Mingoti e Fidelis (2001) no qual a proposta foi inicialmente 
apresentada. Sendo assim, este artigo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos 
de um estudo comparativo das cartas de controle de Shewhart construídas através da 
metodologia de geoestatística com as obtidas via séries temporais e com as cartas usuais 
como CUSUM e EWMA quando aplicadas a processos autocorrelacionados. 

Para facilitar o entendimento do leitor os gráficos de controle tratados neste artigo 
serão apresentados brevemente nas seções 2 e 3 sendo os resultados do estudo 
apresentados na seção 4. 

2. GRÁFICOS DE CONTROLE PARA  MÉDIA DE  PROCESSOS 

Nas seções 2.1 a 2.3 são introduzidos os gráficos de controle para a média do 
processo construidos supondo-se que as observações amostrais são independentes em 
relação a característica de qualidade X que está sendo monitorada e que a sua distribuição 
de probabilidades é normal. 
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2.1. O GRÁFICO DE CONTROLE DE SHEWHART 

Dentre os gráficos usados para monitoramento de parâmetros do processo encontra-
se o  gráfico de controle proposto por Dr. Walter S. Shewhart (1932) que é o primeiro 
proposto na literatura e sem dúvida o mais conhecido. Basicamente, ele é uma 
representação gráfica do comportamento da característica de qualidade X medida em uma 
ou em várias amostras aleatórias do processo, em relação à ordem de coleta das mesmas. 
Este gráfico delimita uma região na qual os valores da característica da qualidade X, ou de 
estimativas de parâmetros de sua distribuição de probabilidades como a média ou o desvio 
padrão amostrais, devem permanecer enquanto o processo estiver sob a condição de 
"controle estatístico". O gráfico usual para controle da média do processo, por exemplo, 
contém uma linha central (LC) que representa o valor médio da característica da qualidade e 
duas outras linhas horizontais chamadas respectivamente de limite superior de controle 
(LSC) e limite inferior de controle (LIC), determinadas utilizando-se a distribuição de 
probabilidades da característica de qualidade em questão. O gráfico de controle equivale a 
um teste de hipótese em que pontos amostrais (ou funções destes) entre os limites de 
controle equivalem a não rejeitar a hipótese de que o processo está sob controle estatístico 
enquanto que pontos fora desses limites equivalem a rejeitar esta hipótese (Montgomery, 
2004). Os limites de controle  calculados para o monitoramento da média do processo no 
caso em que a distribuição da característica de qualidade é normal, são dados por: 

LSC = 
n

k
σμ +    ;        LC = μ     ;           LIC = 

n
k
σμ −  

onde μ  e σ  são respectivamente a média e o desvio padrão da distribuição de X  e  

k é a distância dos limites de controle em relação à linha central expressa em unidades de 
desvio padrão. Um valor comum é k = 3 e neste caso a porcentagem de ocorrência de 
"alarmes falsos" (ou seja, o surgimento de pontos amostrais fora dos limites de controle 
quando o processo está sob controle estatístico) é delimitada em 0,27%. Assim, o valor 
esperado de ARL sob controle é aproximandamente 370. Define-se como ARL o número 
esperado de amostras até que seja observado o primeiro ponto amostral fora dos limites de 
controle. Quando este evento ocorre e o processo está sob controle tem-se o ARL sob 
controle e quando o evento ocorre quando o processo está fora de controle estatístico tem-
se o ARL fora de controle. Alguns autores preferem usar o termo NMA (Número Médio de 
Amostras até um sinal) no lugar de ARL (Average Run Lenght). 

Estudos mostram que o gráfico de controle de Shewhart  é mais apropriado para 
detectar a ocorrência de grandes desvios da média do processo sendo pouco poderoso 
para detecção de pequenas mudanças (ver Costa et. al., 2005) além de ser fundamentado 
na suposição de independência entre as unidades amostrais no que se refere a variável X 
em questão. 

2.2. O GRÁFICO DE CONTROLE CUSUM 

Um gráfico indicado para detectar pequenas mudanças na média do processo  é o  
CUSUM (Cumulative Sum) que é fundamentado em somas cumulativas das estimativas do 
parâmetro de interesse. Este gráfico é construído acumulando-se os desvios dos valores 
amostrais de X (ou de médias amostrais de X)  em relação a média teórica do processo μ . 

Os desvios positivos (que estão acima do alvo) são acumulados na estatística c
+

, e os 

desvios negativos (que estão abaixo do alvo) na estatística c
−

, chamadas CUSUMs 
unilaterais superior e inferior, respectivamente e calculadas da seguinte forma: 

i 0 i 1i max[0,x ( K ) c ]c μ ++
−= − + +  

i 0 i i 1c max[0,( K ) x c ]μ− −
−= − − +                                       (1) 



Mingoti & Yassukawa-Uma comparação de gráficos de controle para a média de processos autocorrelacionados 

SISTEMAS & GESTÃO, v.3, n. 1, p.55-73, janeiro a abril de 2008 58

onde K é o valor de tolerância ou folga e 0μ  é o valor médio alvo do processo. 

Se  c
+

ou c
−

 excederem um limite pré-especificado H, o processo é considerado 
como fora de controle. O gráfico CUSUM é planejado através da escolha dos valores de K e 
H. Em geral, recomenda-se que esses parâmetros sejam escolhidos de modo a fornecer um 

bom desempenho considerando-se o poder do gráfico ou o valor ARL. Sejam H = hσ e K = 

kσ, onde σ é o desvio padrão da variável aleatória X usada na formação do CUSUM. O 
Quadro 1, contém alguns valores de k e os correspondentes valores de h, sugeridos por 
Hawkins e Olwell (1993), para um valor de ARL igual a 370 no caso de processos com 
observações amostrais independentes. Estudos mostram que o CUSUM é mais poderoso 
que o gráfico de controle de Shewhart para detecção de pequenos desvios na média do 
processo e é equivalente a este no caso de grandes mudanças (Costa et al., 2005). 

Quadro 1: Valores de k* e h para o gráfico CUSUM 

k 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 

h 8,01 4,77 3,34 2,52 1,99 1,61 

(*) de acordo com Hawkins e Olwell (1993) 

2.3. O GRÁFICO DE CONTROLE EWMA 

O gráfico da média móvel exponencialmente ponderada, EWMA (Exponentially 
Weighted Moving Average), introduzido por Roberts (1959) também é indicado para 
detecção de pequenas mudanças na média do processo. Defina a estatística 

( )i i i 1Z X 1 Zλ λ −= + − , onde0 1λ< ≤ . O gráfico de controle EWMA consiste na plotagem 

de iZ  versus o número da amostra i (ou tempo). A linha central e os limites de controle para 

o gráfico de controle EWMA, construidos sob a suposição de normalidade, são dados por: 

( ) ( )

( ) ( )

2i
0

0

2i
0

LSC L 1 1
2

LC

LIC L 1 1
2

λμ σ λ
λ

μ

λμ σ λ
λ

⎧
⎪ ⎡ ⎤= + − −⎪ ⎢ ⎥⎣ ⎦−⎪
⎪ =⎨
⎪
⎪
⎪ ⎡ ⎤= − − −⎢ ⎥⎪ ⎣ ⎦−⎩

                                        (2) 

Para grandes valores de i em (2) os  limites superior e inferior de controle 
assintóticos do gráfico tornam-se respectivamente iguais a: 

( ) ( )0 0LSC L ; LIC L
2 2

λ λμ σ μ σ
λ λ

= + = −
− −

 

Os parâmetros de planejamento do gráfico EWMA são os valores de L e λ. É 
possível escolher valores para esses parâmetros de modo a atingir-se um desempenho pré-
estabelecido em termos de ARL, ou de modo que o desempenho do gráfico de controle 
EWMA seja próximo ao do CUSUM para detectar pequenas mudanças na média do 

processo. Valores baixos de λ  fazem com que o gráfico detecte mais rapidamente 

pequenas mudanças na média do processo. Alguns dos valores de λ,  freqüentemente 
escolhidos para o planejamento do gráfico são  0,1 e 0,2 (Montgomery, 2004). A escolha da 

constante λ  é discutida por vários autores entre eles Lucas e Saccucci (1990), Box e 
Luceno (1997) e Epprecht et. al. (1998). 
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Dependendo do valor escolhido para λ  é possível mostrar que o gráfico EWMA é 
mais poderoso que o de Shewhart para detecção de pequenas mudanças na média do 
processo além de ser robusto em relação a não-normalidade da  distribuição da 
característica de qualidade X (ver Costa e. al. 2005 e Montgomery, 2004). O Gráfico EWMA 
tem sido também recomendado para o monitoramento de processos autocorrelacionados 
(Mastrangelo e Montgomery, 1991; Hunter, 1986). 

3. PROCESSOS AUTOCORRELACIONADOS 

Muitos processos não contemplam a suposição de independência entre as unidades 
amostrais, como, por exemplo, os processos químicos ou aqueles que são amostrados on-
line. Quando não se considera a correlação entre as unidades amostrais quando essa existe 
a eficiência dos gráficos de controle apresentados na seção 2 é diretamente afetada, 
podendo fornecer conclusões inapropriadas uma vez que a taxa de alarmes falsos e o poder 
dos gráficos são afetados (Mingoti e Fidelis,2001; Claro, et al, 2007; Alwan e Roberts, 

1995).  Como exemplo, seja 
2S o desvio padrão amostral comumente usado para estimar a 

variância real 
2σ do processo no caso de observações individuais. Pode ser mostrado 

(Zhang, 1998) que a esperança matemática de 
2S  é dada como em (3), isto é:  

n 1
2 2

h 1

2
S 1 ( n h ) ( h )

n( n 1)
Ε ρσ

−

=

⎡ ⎤⎡ ⎤ = − −∑⎢ ⎥⎣ ⎦ −⎣ ⎦
                                  (3) 

onde, h i i h( h ) corr( X ,X )ρ ρ += = , denota a autocorrelação de ordem h do 

processo.  Assim, para processos autocorrelacionados o estimador 
2S será sempre viciado 

para a variância do processo a menos que o tamanho amostral n seja grande. Logo, é 
necessário modificar-se os gráficos de controle usuais para tratar a situação de 
autocorrelação. Algumas alternativas serão apresentadas nas seções a seguir. 

3.1. O GRÁFICO DE CONTROLE VIA RESÍDUOS DO AJUSTE DE MODELOS DE SÉRIES 
TEMPORAIS 

Uma das propostas quando se tem autocorrelação entre as unidades amostrais é 
tratar a série de observações sequenciais do processo como uma série temporal. A partir 
daí, busca-se o melhor modelo estatístico na classe ARIMA (Morettin e Toloi, 2004) para 
descrever o comportamento da série de observações do processo. Uma vez ajustado o 
modelo, os seus resíduos são utilizados para monitorar a média do processo já que uma 
mudança na média da característica da qualidade X se  reflete diretamente nos resíduos do 
modelo ARIMA (Box e Luceno, 1997). Considerando-se que por suposição os resíduos 
devem ser independentes, identicamente distribuídos e  com distribuição normal, os gráficos 
de controle para a média de Shewhart são aplicáveis aos resíduos Em termos práticos essa 
alternativa pode gerar problemas para o usuário por exigir uma série longa de observações 
para que se possa ter uma boa identificação do modelo ARIMA que representa o 
comportamento do processo. 

Uma outra alternativa é o monitoramento via estatística EWMA descrita na seção 2.3 
já que pode ser mostrado que o modelo EWMA equivale ao ajuste do modelo de séries 

temporais ARIMA (0,1,1), sendo 1 , 0 1λ θ θ= − < < . Como a estatística EWMA é uma média 

ponderada de todas as observações passadas e a atual, o gráfico de controle levaria em 
consideração a autocorrelação entre as observações amostrais do processo (Montgomery, 
2004). 

3.2. O GRÁFICO DE CONTROLE VIA METODOLOGIA DE GEOESTATÍSTICA 

Uma solução proposta por Mingoti e Fidelis (2001) é estimar a variabilidade do 
processo autocorrelacionado através do uso dos estimadores de variância propostos por 
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Mingoti e Neves (2005) e que são construídos via metodologia de geoestatística (Houlding, 
2000).  Deste modo, o monitoramento da média do processo é feito através do gráfico usual 
de Shewhart aplicado à variável original de interesse, X, considerando a estimativa de 
geoestatística para o desvio padrão do processo ao invés do desvio-padrão amostral S ou 
da estimativa via amplitude amostral. Com esta correção, a autocorrelação está 
automaticamnte incorporada nos limites de controle LSC e LIC definidos como em (4): 

LSC = 
g

k
n

σ
μ +

)

   ;        LC = μ     ;           LIC = 
g

k
n

σ
μ −

)

                            (4) 

em que gσ)  denota a estimativa de geoestatística do desvio padrão do processo. 

Essa estimativa é função do semi-variograma e da autocorrelação amostrais de ordem h. 

Dado uma amostra de tamanho n, 1 2 nX ,X ,...,X , define-se o semi-variograma amostral de 

Matheron (1963) no lag h como em (5): 

( )i i h

n h 2

i 1
h

X X
1

ˆ ˆ( h ) , h T
2 n h

γ γ
+

−

=
−∑

= = ∈
−

                                          (5) 

onde iX  é a característica de qualidade medida no i-ésimo item amostrado, i = 1 2 ..., 

n, T {1,2,...,n 1}= − ,( n h )−  é o número de pares i j( X , X ) que estão a uma distância de h 

unidades no período de amostragem. Quando h=1 e as observações são independentes o 

estimador em (5) é conhecido como estimador de diferenças sucessivas para 
2σ , e neste 

caso, é não viciado para estimar esse parâmetro de variabilidade. 

Considerando-se uma série temporal estacionária, a autocorrelação amostral de 

ordem h, denotada por hρ̂ , é definida por: 

( )( )i i h

n h

i 1
h

X X X X

ˆ ˆ ( h ) , h T
n h

ρ ρ
+

−

=
− −∑

= = ∈
−

                               (6) 

sendo X  a média amostral das n observações.  

Alguns estimadores propostos por Mingoti e Neves (2005) para 
2σ , e que serão 

abordados neste artigo, encontram-se no Quadro 2 com a respectiva notação a ser utilizada  
na apresentação dos resultados. Todos esses estimadores levam em consideração a 
correlação entre as unidades amostrais do processo. O estimador denotado por v1 é função 
da autocorrelação de ordem 1 sendo apropriado para situações nas quais essa é a 
correlação mais relevante entre as unidades do processo. Os estimadores v2, v4 e v5 são 
opções para as situações nas quais as correlações de ordem maior que 1 também são 
significativas. O estimador v3  é uma média dos semi-variogramas amostrais de ordem 1 até 

M, sendo M uma constante que pertence ao conjunto T {1,2,...,n 1}= −  e que é escolhida 

pelo usuário. Um valor muito comum usado em Geoestatística para M é n
2
⎡ ⎤
⎣ ⎦ , ou seja o 

maior inteiro menor ou igual a n
2

  (Journel e Huijbregts, 1978, pag. 194). Em Mingoti e 

Neves (2005) é mostrado que os estimadores de geoestatística apresentam bom 

desempenho para estimação de 
2σ  no caso de processos autocorrelacionados embora 

sejam viciados. A escolha entre eles depende do grau de autocorrelação existente no 
processo. 
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Quadro 2: Estimadores da variância via Geoestatística 

V1 v2 v3 v4 v5 

 

2 1
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ˆ
ˆ

ˆ1

γσ
ρ

=
−

 

3
h

2 h 1
g2 3

h

h 1

ˆ

3
ˆ

ˆ
1

3

γ

σ
ρ

=

=

∑
=

− ∑
 

M

h
2 h 1
g3

ˆ

ˆ
M

γ
σ =

∑
=

M

h
2 h 1
g4 M

h
h 1

ˆ

ˆ

ˆ(1 )

γ
σ

ρ

=

=

∑
=

−∑

 

M
2 h
g5

h 1 h

ˆ1
ˆ

ˆM (1 )

γ
σ

ρ=
= ∑

−

(*) fonte: Mingoti e Neves (2005). 

A título de ilustração apresentamos um exemplo numérico da construção da carta de 
controle de Shewhart utilizando-se o estimadores de geostatística  v1, v2 e v3 para M=10. O 

Quadro 3 apresenta os dados de 21 amostras de viscosidade i( X )  coletadas de hora em 

hora. Os valores do semi-variograma ( )ˆ( h ),h 1,2,...,10γ =  necessários para o cálculo dos 

três estimadores bem como as autocorrelações de ordem h=1,2,...,10 ( )ˆ ( h )ρ são dados nas 

2 últimas colunas. A título de ilustração no quadro são mostradas as diferenças sucessivas 
de ordem 1, 2 e 3 bem com a soma de quadrados dos elementos dessas colunas. Através 
da soma de quadrados calcula-se os semi-variogramas de ordem a, 1, 2 e 3, como segue: 

1 2 3
1,37 2,27 3,66

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ(1) 0,0343 ; ( 2 ) 0,0597 ; ( 3 ) 0,1017
2( 20 ) 2(19 ) 2(18 )

γ γ γ γ γ γ= = = = = = = = =  

Os valores do semi-variograma amostral de Matheron para h=1,2 e 3 bem como as 
autocorrelações estimadas de ordem 1 a 3 são mostradas nas últimas duas linhas do 
quadro. Os estimadores v1 e v2 são calculados respectivamente da seguinte forma: 

v1=    2 1
g1

1

ˆ 0,0343
ˆ 0,1521

ˆ1 1 0,7744

γσ
ρ

= = =
− −

 

v2 =

[ ]

( )

3
h

2 h 1
g2 3

h

h 1

ˆ 1
0,0343 0,0597 0,1017

0,06523 3ˆ 0,1622
ˆ 1 0,4018

1 0,7744 0,6193 0,40091
33

γ

σ
ρ

=

=

∑ + +
= = = =

⎡ ⎤− + +− ∑ ⎢ ⎥⎣ ⎦

 

v3= [ ]
10

2
g3 h

h 1

1 1
ˆ 0,0343 0,0597 ... 0,3658 0,41 0,2163

10 10
σ γ

=
= = + + + + =∑  

Para esses dados o valor de 
2S  é igual a 0,2642 um valor maior que as estimativas 

de geoestatística. A média amostral é igual a 9,052. O Quadro 4 apresenta os limites de 
controle de Shewhart a 99,73% para a média do processo construídos usando os 4 
estimadores. Observa-se que o comprimento dos intervalos construídos via estimadores de   
geoestatística têm menor amplitude que o  intervalo construído via desvio padrão amostral. 

 

 

 

 

 

  



Mingoti & Yassukawa-Uma comparação de gráficos de controle para a média de processos autocorrelacionados 

SISTEMAS & GESTÃO, v.3, n. 1, p.55-73, janeiro a abril de 2008 62

Quadro 3: Dados de viscosidade – exemplo de estimação via Geoestatística 

Amostra(i) 
iX  i i 1X X −−  i i 2X X −−  i i 3X X −−  ˆ( h )γ  ˆ ( h )ρ  

1 9,6 * * * 0,0343 0,7744 
2 8,9 -0,700001 * * 0,0597 0,6193 
3 8,9  0,000000 -0,700001 * 0,1017 0,4009 
4 8,8 -0,099999 -0,099999 -0,80000 0,1529 0,1646 
5 8,7 -0,100000 -0,200000 -0,20000 0,1884 0,0724 
6 8,7  0,000000 -0,100000 -0,20000 0,2473 -0,0727 
7 8,5 -0,200000 -0,200000 -0,30000 0,2821 -0,1491 
8 8,5  0,000000 -0,200000 -0,20000 0,3208 -0,2217 
9 8,5  0,000000  0,000000 -0,20000 0,3658 -0,2943 
10 8,7  0,200000  0,200000  0,20000 0,4100 -0,3404 
11 8,7  0,000000  0,200000  0,20000   
12 8,7  0,000000  0,000000  0,20000   
13 8,9  0,200000  0,200000  0,20000   
14 8,9  0,000000  0,200000  0,20000   
15 8,9  0,000000  0,000000  0,20000   
16 9,2  0,300000  0,300000  0,30000   
17 9,2  0,000000  0,300000  0,30000   
18 10,0  0,800000  0,800000  1,10000   
19 10,0  0,000000  0,800000  0,80000   
20 9,9 -0,100000 -0,100000  0,70000   
21 9,9  0,000000 -0,100000 -0,10000   

Soma de 
quadrados 

SSQ  0,034300   0,059700   0,10170   

Quadro 4: Limites de controle de Shewhart – Exemplo de viscosidade 

Estimativa 

de variância 

Estimativa 

de desvio- padrão 

Limite superior 

de controle 

Limite inferior 

de controle 

2S =0,2642 
0,514 8,716 9,388 

v1=0,1521 0,390 8,797 9,307 

v2=0,1622 0,403 8,788 9,316 

v3=0,2163 0,465 8,885 9,219 

4. MODELOS SIMULADOS 

Com o objetivo de avaliar o desempenho das cartas de controle apresentadas nas 
seções 2 e 3, com respeito ao ARL em controle e fora de controle, foram geradas várias 
séries de observações autocorrelacionadas provenientes dos modelos ARMA estacionários 
e invertíveis (Morettin e Toloi, 2004). Os limites de controle foram estimados a partir de 
séries de tamanho n=50 e n=100 geradas de acordo com os modelos AR(1) e ARMA(1,1), 
definidos como:  

t t 1 t

t t 1 t 1 t

AR(1) : X X a

ARMA(1,1) : X X a a

δ φ
δ φ θ

−

− −

= + +

= + − +
 

onde φ  e θ  são os pesos associados aos valores de t 1X −  e t 1a − , δ  é uma 

constante e ta  é o erro aleatório com distribuição normal com média zero e variância 
2
aσ  

sendo 1, 1φ θ< < . A média e a variância teóricas do processo são dados respectivamente 

por: 
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AR(1): ( ) )(tE X
1

δμ
φ

= =
−

        ( )
)(

2
a2

st
2

Var X
1

σσ
φ

= =
−

 

ARMA(1,1): ( ) )(tE X
1

δμ
φ

= =
−

        
( )

( )
2 2

a2
st 2

1 2
Var( X )

1

φθ θ σ
σ

φ

− +
= =

−
 

Embora muitos modelos tenham sido simulados no estudo, neste artigo serão 
apresentados apenas os resultados referentes aos processos temporais descritos no 
Quadro 5 uma vez que o comportamento geral dos resultados dos modelos não 
apresentados se assemelha aos obtidos para esses processos.  Para cada modelo foram 

simulados séries com variabilidade residual  
2
aσ   igual a 1 e 4. Para efeito de comparação 

simulou-se também o modelo normal com observações independentes, ou seja um modelo 

ARMA com φ  e θ  iguais a zero. 

Quadro 5: Valores dos parâmetros do modelo ARMA simulados 

Processos 
Parâmetros 

φ         θ  

Autocorrelações 

(1)ρ        ( 2 )ρ  

AR(1) 0,8        0    0,8           0,64 

AR(1) 0,5        0    0,5           0,25 

ARMA(1,1) 0,9     -0,1   0,91          0,82 

ARMA(1,1) 0,5     -0,1   0,57          0,28 

Os valores da constante δ  do modelo foram escolhidos de modo que a média da 
série fosse zero para o caso de processos "sob controle” e igual a  0,5; 1; 2; 3 e 4 para os 
casos de processos “fora de controle”. Os limites de controle foram obtidos a 99,73% em 
todas as situações.  Para cada modelo foram geradas m=200 séries de tamanho n. Na 
geração das amostras implantou-se um teste para garantir que cada série gerada era de 
fato proveniente do correspondente processo teórico simulado e que os limites de controle 
calculados com base nos valores amostrais eram de fato os representativos do processo. 
Além disso, as séries de tamanho n foram geradas a princípio com tamanho n+50 sendo as 
50 primeiras observações desprezadas. Esse procedimento chamado Burn-in tem por 
finalidade evitar que as observações iniciais influenciem demasiadamente no 
comportamento da série. Para cada série gerada os limites de controle foram estabelecidos 
usando cada um dos gráficos  considerados neste artigo. Após a delimitação dos limites de 
controle foram gerados mais 10.000 valores do processo, considerando-se os parâmetros 
na situação "sob controle" e posteriormente foram gerados mais 10.000 valores da série 
considerando-se a situação "fora de controle", isto é, simulando-se dados de uma 
distribuição normal com um deslocamento da média de acordo com a escolha do  valor da 

constante δ . Para cada série estimou-se o ARL tanto na situação "sob controle" quanto 
"fora de controle". O programa computacional usado nas estimações e simulações foi 
desenvolvido no software estatístico R versão 2.0.1 (R Development Core Team,R, 2006). 

As cartas de controle avaliadas neste estudo foram as seguintes: Shewhart usando o 
desvio-padrão amostral com o estimador da variância do processo (va); Shewhart 
considerando-se os 5 estimadores de desvio-padrão provenientes da metodologia de 
geoestatística de acordo com Quadro 4; o CUSUM com as 6 formas de escolha das 

constantes k e h como mostrado no Quadro 1; o EWMA com os  valores de λ  iguais a 0,1 e 
0,2 e a  carta gerada através dos resíduos do respectivo modelo ARIMA ajustado aos dados 
da série. As cartas de controle avaliadas com a respectiva notação que será usada na 
apresentação dos resultados estão no Quadro 6. 
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Quadro 6: Descrição das cartas de controle avaliadas neste artigo 

Carta Descrição 

va Shewhart padrão, ou seja, usando o estimador s². 

v1 Shewhart Geoestatística, usando estimador v1, descrito no quadro 1. 

v2 Shewhart Geoestatística, usando estimador v2, descrito no quadro 1. 

v3 Shewhart Geoestatística, usando estimador v3, descrito no quadro 1. 

v4 Shewhart Geoestatística, usando estimador v4, descrito no quadro 1. 

v5 Shewhart Geoestatística, usando estimador v5, descrito no quadro 1. 

CUSUM1 CUSUM, usando os valores k = 0,25 e h = 8,01. 

CUSUM2 CUSUM, usando os valores k = 0,5 e h = 4,77. 

CUSUM3 CUSUM, usando os valores k = 0,75 e h = 3,34. 

CUSUM4 CUSUM, usando os valores k = 1,0 e h = 2,52. 

CUSUM5 CUSUM, usando os valores k = 1,25 e h = 1,99. 

CUSUM6 CUSUM, usando os valores k = 1,5 e h = 1,61. 

EWMA1 EWMA, usando o valor λ = 0,10, L=3 

EWMA2 EWMA, usando o valor λ = 0,20, L=3 

ST Resíduos do modelo de séries temporais ajustado aos dados resíduos. 

5. RESULTADOS 

Os Quadros 7 a 11 apresentam os resultados estimados médios dos ARL sob e fora 
de controle obtidos nas simulações, de acordo com as cartas do Quadro 6. Como os 
resultados obtidos para n=50 e n=100 foram parecidos preferimos mostrar apenas os 
resultados para n=100. De um modo geral, para processos independentes percebe-se que 
os valores de ARL estimados sob controle foram semelhantes com exceção dos gráficos 
EWMA que forneceram acentuadamente maiores valores que as outras cartas. Nas 
situações fora de controle as cartas CUSUM mostraram o sinal verdadeiro mais rapidamente 
que as outras sendo CUSUM 1 a 4 melhores que as 5 e 6. Os gráficos baseados na 
metodologia de geoestatística e de séries temporais  se mostraram um  pouco melhor que o 
gráfico de Shewhart (com exceção da carta v3) e as cartas EWMA apresentaram uma 
sinalização rápida sendo melhores que o CUSUM mas com uma taxa de alarmes falsos 
maiores. Para os processos autocorrelacionados AR(1) com alta correlação (Quadro 8), 
para as duas situações de variabilidades, observa-se uma acentuada diminuição dos ARLs 
sob controle para as cartas CUSUM e EWMA. Embora os ARL fora de controle para essas 
cartas sejam pequenos elas não podem ser consideradas adequadas em vista do alto 
número de alarmes falsos que geram. A diminuição dos ARL sob controle também ocorreu 
para outras cartas que ficam com uma taxa de alarmes falsos aproximadamente duas vezes 
maior que o caso de processos independentes, mas ficam em valores ainda aceitáveis sob 
o ponto de vista prático. Com exceção da cartas CUSUM e EWMA, os ARLs fora de controle 
aumentam de um modo geral em relação a situação de processos independentes e 
apresentam um decaimento mais lento quando se passa de uma mudança de média de 0,5 
para 4, sendo v1 e v2 as melhores cartas. 

O Quadro 9 apresenta os resultados para processos autocorrelacionados do tipo 

AR(1) com autocorrelação moderada ( 0,5φ = ). As conclusões se assemelham àquelas 

obtidas para os processos com alta correlação. No entanto, com exceção das cartas 
CUSUM e EWMA, os valores de ARL são menores que os obtidos para o AR(1) com 

0,8φ = . 



Mingoti & Yassukawa-Uma comparação de gráficos de controle para a média de processos autocorrelacionados 

SISTEMAS & GESTÃO, v.3, n. 1, p.55-73, janeiro a abril de 2008 65

Para os processos do tipo ARMA(1,1) com alta e moderada correlações (Quadros 10 
e 11) percebe-se que os valores de ARL tanto em controle quanto fora de controle são mais 
elevados, em comparação com os resultados do AR(1). Há uma semelhança entre os 
resultados das cartas EWMA e CUSUM  sendo os valores de ARL´s fora de controle baixos 
mas como os valores de ARL sob controle também são pequenos essas cartas ficam 
impraticáveis. Em comparação com os processos independentes, observa-se que para o 

processo ARMA com 0,9φ = e 0,1θ = − , as cartas va, v1, v2 e ST tiveram valores de ARL 

sob controle próximos a esses (ver Quadro 7), no entanto os valores de ARL fora de 

controle são bem diferentes. Já para o processo ARMA com 0,5φ = e 0,1θ = − , os valores 

de ARL sob e fora de controle são bem menores que aqueles  obtidos para processos 
independentes. Como pode ser verificado, a mudança da estrutura de correlação do modelo 
gerador da série do processo (de AR(1) para ARMA(1,1)) teve uma influência acentuada nos 
valores de ARL. Mesmo sob esse efeito as cartas de geoestatística construídas com os 
estimadores v1 e v2 se mostraram mais adequadas. Em todos os casos estudados de 
processos autocorrelacionados o aumento de variabilidade do processo, mantendo-se a 
estrutura de autocorrelação inalterada, fez com que os alarmes verdadeiros demorassem 
mais para serem detectados pelas cartas como já era esperado. Praticamente em todas as 
situações as cartas de geoestatística construídas com os estimadores v1 e v2 se mostraram 
mais adequadas que as outras cartas para os esses processos. Os gráficos de 
geoestatística construídos com os estimadores v3, v4 e v5 também foram mais adequados 
que a de Shewhart perdendo em alguns casos para as cartas construídas via resíduos dos 
modelos de séries temporais (ST). 

Quadro 7: ARL em controle e fora de controle - processos normais independentes  

 média zero e variância 1 –  n=100 

  ARL  em controle ARL  fora de controle 

Carta 0 0,5 1 2 3 4 

Va  428,19 190,47 48,09 6,45 1,92 1,19 

v1 409,40 180,84 47,53 6,30 1,91 1,19 

v2 403,47 180,30 47,11 6,30 1,89 1,19 

v3 420,73 197,70 49,89 6,52 1,97 1,18 

v4 394,68 187,83 48,02 6,38 1,95 1,18 

v5 394,31 185,09 47,78 6,29 1,94 1,17 

CUSUM1 309,67 30,48 11,40 5,14 3,44 2,68 

CUSUM2 424,19 38,71 9,94 3,78 2,42 1,91 

CUSUM3 406,02 61,88 11,28 3,32 2,06 1,52 

CUSUM4 393,60 84,95 14,96 3,23 1,80 1,33 

CUSUM5 436,29 114,68 18,68 3,28 1,70 1,23 

CUSUM6 426,82 145,50 25,49 3,57 1,66 1,19 

EWMA1 761,80 41,73 9,18 2,90 1,57 1,17 

EWMA2 591,28 51,66 9,64 2,91 1,56 1,17 

ST 391,12 185,02 44,59 6,11 1,96 1,16 
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Quadro 8: ARL em controle e fora de controle - AR(1)  com φ= 0,8  

 φ = 0,8;  variância = 2,78 , ρ(1) = 0,8, ρ(2) = 0,64 ; a 1σ =  -  n=100 

  ARL em controle ARL for a de controle 

Carta 0 0,5 1 2 3 4 

va 247,23 207,97 121,02 47,16 22,97 12,50 

V1 217,42 187,66 105,21 43,52 20,51 12,08 

V2 222,33 188,78 108,01 44,34 21,27 12,22 

V3 270,80 232,01 125,57 47,20 22,73 13,20 

V4 271,01 235,89 128,15 46,26 23,29 12,82 

V5 252,98 229,16 126,07 45,97 22,95 12,44 

CUSUM1 24,79 23,04 19,95 14,78 9,67 7,88 

CUSUM2 22,69 21,17 18,07 13,10 8,20 6,92 

CUSUM3 23,16 23,82 21,46 13,93 8,45 6,80 

CUSUM4 28,15 27,64 24,77 14,96 9,39 7,00 

CUSUM5 39,76 34,94 32,44 18,00 10,42 7,48 

CUSUM6 55,16 44,64 40,62 21,21 12,02 8,20 

EWMA1 25,15 25,35 21,03 13,82 8,38 6,66 

EWMA2 25,02 24,67 21,11 13,45 8,23 6,51 

ST 260,35 208,69 215,97 118,59 67,82 40,59 

φ = 0,8 variância = 11,11 , ρ(1) = 0,8, ρ(2) = 0,64 ; a 2σ =  -  n=100 

  ARL em controle ARL for a de controle 

Carta 0 0,5 1 2 3 4 

va 259,13 247,12 212,43 122,22 80,46 43,61 

v1 228,87 217,77 194,48 113,09 70,77 40,48 

v2 246,53 214,86 201,83 114,78 71,67 40,33 

v3 282,50 270,87 228,82 140,41 83,37 40,96 

v4 279,74 258,66 223,03 133,92 83,80 44,18 

v5 273,18 252,00 209,06 131,48 81,68 42,70 

CUSUM1 26,76 23,47 22,57 19,83 16,89 13,31 

CUSUM2 23,41 22,72 20,31 17,99 15,35 11,73 

CUSUM3 25,87 25,07 22,07 19,52 16,40 11,87 

CUSUM4 31,45 30,12 26,36 21,97 18,64 13,47 

CUSUM5 47,18 43,15 35,00 26,30 22,36 16,07 

CUSUM6 63,53 59,95 47,96 36,09 28,03 19,39 

EWMA1 28,51 27,37 24,33 19,49 15,96 11,58 

EWMA2 27,40 26,03 23,53 19,31 16,53 11,66 

ST 225,28 248,63 195,18 236,86 141,81 105,71 
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Quadro 9: ARL em controle e fora de controle - AR(1) com φ = 0,5  

φ = 0,5 variância = 1,33, ρ(1) = 0,5, ρ(2) = 0, 25 ; a 1σ =  -  n=100 

  ARL em controle ARL for a de controle 

carta 0 0,5 1 2 3 4 

va 191,94 124,29 49,33 12,63 5,28 2,98 

v1 178,42 117,49 45,40 12,19 5,09 2,94 

v2 187,13 116,97 45,47 12,03 5,20 2,96 

v3 206,68 121,97 50,81 12,60 5,26 3,02 

v4 200,03 121,98 49,84 12,69 5,32 3,00 

v5 199,05 121,16 47,29 12,68 5,29 2,99 

CUSUM1 41,35 27,26 14,97 7,42 4,79 3,93 

CUSUM2 35,91 24,56 13,63 6,19 3,77 3,05 

CUSUM3 34,81 25,72 14,34 6,05 3,38 2,77 

CUSUM4 44,39 30,15 15,58 6,29 3,31 2,64 

CUSUM5 53,18 34,67 18,95 6,62 3,43 2,62 

CUSUM6 75,59 41,89 22,94 7,25 3,62 2,64 

EWMA1 51,47 29,69 14,11 5,77 3,11 2,50 

EWMA2 45,75 27,17 14,41 5,75 3,09 2,47 

ST 169,07 146,07 84,65 26,86 10,98 4,49 

 φ= 0,5 variância = 5.33, ρ(1) = 0,5, ρ(2) = 0,25 ; a 2σ =  -  n=100 

  ARL em controle ARL fora de controle 

Carta 0 0,5 1 2 3 4 

va 200,06 160,42 113,53 47,29 19,28 11,51 

v1 192,85 141,05 108,55 43,65 18,61 11,27 

v2 194,93 146,59 110,23 44,80 18,80 11,34 

v3 210,56 160,16 115,12 46,62 19,97 11,63 

v4 206,25 155,76 112,97 46,97 19,48 11,48 

v5 204,67 155,38 112,97 44,55 19,08 11,47 

CUSUM1 41,32 33,70 24,33 13,16 9,13 6,96 

CUSUM2 33,07 29,19 21,11 11,85 7,67 5,69 

CUSUM3 35,77 31,40 22,97 12,10 7,53 5,30 

CUSUM4 44,08 35,49 26,07 13,22 8,03 5,45 

CUSUM5 60,22 45,40 32,28 15,85 8,79 6,01 

CUSUM6 80,89 59,85 49,21 20,18 9,72 6,84 

EWMA1 48,13 39,30 23,62 11,89 7,16 5,06 

EWMA2 41,75 36,04 23,33 11,85 7,25 5,15 

ST 198,25 145,29 155,84 87,20 52,82 26,29 
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Quadro 10: ARL em controle e fora de controle - ARMA(1,1) – correlação alta 

 φ = 0,9 ; θ = - 0,1, variância = 6,26, ρ(1) = 0,91, ρ(2) = 0,82 - a 1σ =  -  n=100 

  ARL em controle ARL out of control 

Carta 0 0,5 1 2 3 4 

va 494,41 445,18 348,19 188,88 91,56 50,14 

v1 378,23 354,03 257,71 144,64 71,05 43,12 

v2 410,26 376,50 282,08 151,53 75,05 44,99 

v3 601,99 522,95 362,98 190,28 97,57 50,73 

v4 615,43 533,50 388,35 192,23 99,96 49,59 

v5 568,99 496,03 356,09 187,61 91,19 48,83 

CUSUM1 23,90 24,20 24,44 21,46 16,28 13,34 

CUSUM2 24,79 23,71 24,42 21,15 15,40 12,24 

CUSUM3 30,81 28,14 27,97 23,84 16,61 13,12 

CUSUM4 39,67 36,08 35,45 28,41 19,00 15,06 

CUSUM5 53,77 49,49 45,50 35,86 24,78 17,41 

CUSUM6 83,84 73,28 59,60 46,05 31,44 21,08 

EWMA1 26,84 25,31 26,38 22,93 16,50 12,38 

EWMA2 29,14 26,27 27,64 23,28 16,89 12,49 

ST 404,65 459,18 471,26 329,16 215,33 167,08 

     φ = 0,9 ;  θ = - 0,1, variância = 25,05, ρ(1) = 0,91, ρ(2) = 0,82 ; a 2σ =  - n=100 

  ARL em controle ARL fora de controle 

Carta 0 0,5 1 2 3 4 

Va 447,58 539,67 372,18 360,70 255,33 154,84 

v1 341,48 392,18 277,18 262,26 218,55 133,94 

v2 353,26 431,66 283,95 273,79 214,13 137,15 

v3 501,30 556,54 433,80 417,60 256,52 186,20 

v4 522,10 603,20 438,83 403,44 281,67 179,68 

v5 469,04 561,34 416,74 365,49 259,79 169,33 

CUSUM1 22,31 21,18 23,87 23,28 21,76 19,11 

CUSUM2 20,91 20,61 24,34 21,63 20,53 18,92 

CUSUM3 25,66 25,93 27,48 25,10 23,51 21,80 

CUSUM4 34,94 32,13 34,55 30,89 30,11 26,22 

CUSUM5 48,93 45,66 48,75 42,24 37,51 34,02 

CUSUM6 70,44 64,65 66,20 58,12 54,30 44,35 

EWMA1 22,86 22,79 26,15 23,33 21,95 19,82 

EWMA2 25,35 24,88 26,73 24,29 23,06 20,80 

ST 337,58 356,62 333,17 254,82 275,92 257,68 
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Quadro 11: ARL em controle e fora de controle - ARMA(1,1) – correlação moderada 

 φ = 0,5 ; θ = - 0,1; variância = 1,48; ρ(1) = 0,57; ρ(2) = 0,28 ; a 1σ =  -  n=100 

 ARL em controle ARL for a de controle 

Carta 0 0,5 1 2 3 4 

va 321,04 176,86 66,83 14,31 5,29 3,31 

v1 293,89 165,56 63,17 13,78 5,06 3,24 

v2 298,86 171,69 64,65 13,94 5,08 3,27 

v3 328,28 170,47 65,93 14,84 5,26 3,34 

v4 327,37 174,85 66,43 14,72 5,22 3,32 

v5 321,01 174,85 64,88 14,61 5,20 3,30 

CUSUM1 51,69 28,94 14,73 7,31 4,89 4,00 

CUSUM2 43,15 26,62 13,13 6,00 3,90 3,14 

CUSUM3 48,35 28,91 14,03 5,82 3,51 2,80 

CUSUM4 56,54 35,38 16,20 6,04 3,46 2,68 

CUSUM5 72,86 47,87 21,69 6,73 3,53 2,67 

CUSUM6 109,85 62,50 27,05 7,84 3,68 2,72 

EWMA1 1780,28 1186,42 549,55 124,47 20,40 9,12 

EWMA2 91,63 36,32 13,38 5,62 3,31 2,55 

EWMA3 65,09 32,00 13,38 5,57 3,26 2,53 

EWMA4 52,36 31,18 13,38 5,48 3,26 2,49 

ST 238,74 155,40 119,32 32,30 11,02 6,05 

 φ = 0,5 ; θ = - 0,1; variância = 5,92; ρ(1) = 0,57; ρ(2) = 0,28 ; a 2σ =  -  n=100 

 ARL em controle ARL fora de controle 

carta 0 0,5 1 2 3 4 

va 310,41 272,33 160,66 59,62 32,86 14,07 

V1 287,09 243,78 147,75 52,65 29,86 13,53 

V2 290,86 254,14 149,02 54,26 30,31 13,94 

V3 342,59 280,06 167,07 61,74 31,88 14,19 

V4 325,91 275,77 167,04 61,44 30,86 14,10 

V5 311,18 264,58 166,90 58,38 30,41 14,00 

CUSUM1 44,43 41,37 28,74 15,31 9,62 7,37 

CUSUM2 39,94 33,55 26,73 13,31 8,36 5,99 

CUSUM3 42,43 38,93 28,76 13,53 8,41 5,77 

CUSUM4 52,88 48,35 35,91 16,40 8,86 6,08 

CUSUM5 74,18 64,98 46,60 19,39 10,42 6,64 

CUSUM6 108,24 87,33 58,46 23,77 12,39 7,26 

EWMA1 56,73 48,77 33,01 13,76 8,03 5,61 

EWMA2 48,41 42,68 31,59 13,29 8,06 5,63 

ST 225,00 231,71 160,21 100,63 52,79 29,29 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados apresentados neste artigo mostram que a autocorrelação tem um 
impacto acentuado no comportamento das cartas de controle tradicionais como a de 
Shewhart, EWMA e CUSUM. Além disso, a grandeza do impacto depende do tipo de 
modelo que gera os dados amostrais do processo. Neste artigo foram estudados apenas os 
modelos AR(1) e ARMA(1,1) com correlações altas e moderadas, observando-se que a 
introdução do parâmetro de média móvel teve uma grande influência no comportamento da 
série, equilibrando a parte autoregressiva. Assim, os modelos que apresentam maior 
variabilidade têm conseqüentemente a amplitude entre os limites de controle maior e o 
parâmetro média móvel mantém a série por mais tempo entre os limites de controle 
atrasando a percepção da alteração na média do processo e conseqüentemente elevando 
os valores de ARL sob controle e fora de controle, principalmente para valores maiores de 

θ . Para θ  fixo, um aumento de φ  é acompanhado de um aumento do ARL tanto em 

controle como fora de controle sendo o mesmo comportamento observado  quando há um 

aumento de θ  para φ  fixo. 

De um modo geral, para os modelos os resultados mostraram que quanto maior a 
autocorrelação mais indicados são os gráficos de Shewhart construídos com as estimativas 
de variabilidade de geoestatística pois estes apresentaram valores mais adequados de ARL 
tanto em controle quanto fora de controle principalmente quando  construídos com os 
estimadores v1 e v2. As cartas construídas com os estimadores v3, v4 e v5 apresentaram 
bons resultados mas um pouco inferiores aos observados com v1 e v2. Em todas as 
situações os resultados para AR(1) foram melhores que os do ARMA(1,1). Já o gráfico 
construído via resíduos dos modelos de séries temporais teve, em grande parte, um 
comportamento similar aos resultados do gráfico de Shewhart construído com o desvio 
padrão amostral. Os resultados para os gráficos CUSUM e EWMA, mostram que esses não 
são adequados para processos autocorrelaciondos uma vez que apresentam um alto valor 
de alarme falsos  gerando assim um grande número de intervenções desnecessárias no 
processo, o que é indesejável. 

Os gráficos de geoestatística são práticos pois dispensam a identificação e ajuste de 
modelos de séries temporais aos dados e podem ser usados para amostras pequenas. É 
interessante notar que para processos independentes o gráfico de Shewhart usual 

construído com desvio padrão S apresentou desempenho similar e algums vezes inferior 
aos de geoestatística o mesmo acontecendo com o gráfico dos resíduos do ajuste do 
modelo de séries temporais aos dados (ST). No entanto para processos independentes os 
gráficos EWMA e CUSUM foram os mais indicados por detectarem mais rapidamente o sinal 
verdadeiro sendo os gráficos CUSUM 1 a 4 melhores que os 5 e 6. 

Em todos os casos o aumento da variabilidade do processo acresceu os valores dos 
ARL tanto em quanto fora de controle para processos autocorrelacionados ou não. 
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ABSTRACT 

Control charts are extensively used with the purpose of monitoring some parameters of the 
process. In general these charts are based on the normality and independence assumptions 
of the sample observations. However, there are situations where the independence is not 
valid such as in chemical processes or sampling on-line. In this paper we compared the 
control charts based on geostatistics and time series methodologies with the well-known 
charts Shewhart, CUSUM and EWMA, when used to monitor the average of autocorrelated 
processes. The comparison was performed by using Monte Carlo simulation implemented in 
the software R for Windows. 
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Resumo 
 
Os gráficos de controle de processo com parâmetros variáveis, ou gráficos adaptativos, permitem 
intensificar ou relaxar o controle do processo de acordo com a informação da amostra mais recente. Sua 
vantagem é uma maior rapidez na detecção de causas especiais que tiram o processo de sua situação de 
controle. Este artigo apresenta um modelo geral para gráficos de c, np, u e p com um, dois ou todos os 
parâmetros de projeto (tamanho de amostra, intervalo de tempo entre amostras e largura dos limites de 
controle) variáveis, que proporciona ganhos de eficiência substanciais. É proposto um procedimento 
para escolha dos valores para os parâmetros dos gráficos na prática, apoiado em um programa em Excel 
(disponível a pedido) que permite selecionar, de forma rápida e simples, dentre valores práticos, 
aqueles que otimizam a eficiência do gráfico de controle na detecção de alterações do processo. 
 
Palavras-chave:  gráficos de controle com parâmetros variáveis; atributos; controle 
estatístico de processo. 
 
 

Abstract 
 
Process control charts with variable parameters, also known as adaptive charts, allow one to intensify 
or to relax the control of the process according to the information about the process obtained from the 
most recent sample. In this paper, we study an adaptive scheme for the c, np, u, and p charts that allows 
one to vary one, two, or all design parameters (sample size, sampling interval and control limit width). 
The adaptive scheme increases significantly the speed with which the control chart detects process 
disturbances. We propose, in addition, a simple and fast procedure using an Excel spreadsheet for 
selection of the best values for the design parameters, from a set of practicable values. 
 
Keywords:  variable parameter control charts; attributes; statistical process control. 

Pesquisa Operacional, v.25, n.1, p.113-134, Janeiro a Abril de 2005 113 



Epprecht, Costa & Mendes  –  Gráficos adaptativos de controle por atributos e seu projeto na prática 

1. Introdução 

As propriedades dos gráficos de controle com parâmetros variáveis têm sido objeto de 
estudo de vários pesquisadores (ver Tagaras, 1998; e, em português, Costa, 1998a). Tais 
gráficos são chamados de gráficos de parâmetros variáveis (e, também, de gráficos 
adaptativos) pois um ou mais parâmetros de projeto (tamanho de amostra, intervalo de 
tempo entre amostras e largura dos limites de controle) variam entre dois ou mais valores, 
de acordo com as informações que se tem do processo. Sem aumentar o volume de 
inspeção, ou mesmo a freqüência de alarmes falsos, os gráficos adaptativos são ágeis na 
detecção de causas especiais que aumentam, de forma moderada, a incidência de não-
conformidades ou de unidades não conformes. O ganho marginal de desempenho ao variar 
cada parâmetro de projeto do gráfico de controle entre mais de dois valores é desprezível 
em relação a quando eles assumem apenas dois valores (ver Reynolds et al., 1988; 
Reynolds, 1989, 1995; Runger & Pignatiello, 1991; Prabhu et al., 1994; Porteus & Angelus, 
1997; e Zimmer et al., 1998); conseqüentemente, os esquemas duais têm sido os mais 
usuais. Nos esquemas duais, além dos limites de controle (também chamados limites de 
ação), o gráfico contém limites de advertência, mais estreitos. O resultado da análise de 
cada amostra é um valor de uma estatística particular, escolhida em função da característica 
do processo que se deseja monitorar. Se o resultado da análise de uma amostra gerar 
suspeitas de que o processo está fora de controle (um valor amostral entre os limites de 
advertência e de ação – ver Figura 1), o monitoramento deve ser intensificado, esperando-se 
assim um tempo menor do que o usual para a retirada da próxima amostra, que pode ainda 
ter um tamanho maior do que o usual, e cujo valor também pode ser confrontado com 
limites de controle mais estreitos que o usual, portanto mais sensíveis a alterações do 
processo. Por outro lado, se não houver suspeitas de que o processo está fora de controle 
(um valor amostral abaixo do limite de advertência) o monitoramento deve ser relaxado, 
esperando-se assim um tempo maior do que o usual para a retirada da próxima amostra, que 
ainda pode ter um tamanho menor do que o usual, e também pode ter seu valor confrontado 
com limites de controle mais largos que o usual, portanto mais robustos contra alarmes 
falsos. Assim, os períodos de monitoramento intenso serão compensados pelos períodos em 
que o monitoramento é realizado de forma branda, de tal sorte que a freqüência média de 
alarmes falsos e o número médio de itens inspecionados por unidade de tempo permaneçam 
iguais aos de um gráfico de controle tradicional, ou seja, de parâmetros fixos (Fp). Os 
gráficos adaptativos são mais ágeis no diagnóstico de causas especiais que afetam o 
processo de forma moderada. 

Os esquemas adaptativos foram inicialmente utilizados com os gráficos de controle por 
variáveis. Reynolds et al. (1988) estudaram o gráfico de X  com intervalo de tempo entre 
amostras variável (VSI – Variable Sampling Interval). O próximo parâmetro a ser 
considerado variável foi o tamanho de amostra: Prabhu et al. (1993) e Costa (1994) 
estudaram este esquema (VSS – Variable Sample Size). A direção natural de prosseguimento 
da pesquisa era fazer variáveis tanto o tamanho de amostra quanto o intervalo de tempo entre 
amostras (VSSI – Variable Sample Size and Sampling Interval), ou então fazer variáveis 
todos os parâmetros, incluindo o fator de abertura dos limites de controle (Vp – Variable 
Parameters). Prabhu et al. (1994) e Costa (1997, 1998a, 1999a) fornecem uma descrição 
detalhada destes gráficos de X  com todos os parâmetros adaptativos. A idéia de usar 
gráficos de parâmetros variáveis foi naturalmente estendida a outros esquemas estatísticos, 
tais como os gráficos de X  e R, gráficos CUSUM e EWMA (ver Reynolds et al., 1990; 
Saccucci et al., 1992; e Costa, 1998b, 1999b). 
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A proposta de uso de esquemas adaptativos para gráficos de controle de c, np, u e p é recente 
(ver Epprecht & Costa, 2001; e Epprecht et al., 2003). Aqui, prefere-se o termo “gráficos 
adaptativos” (ou ainda “esquemas adaptativos”), a fim de distingui-los dos gráficos de p ou 
de u com parâmetros variáveis já existentes na literatura, nos quais o tamanho das amostras 
varia em função da disponibilidade de itens para inspeção (Montgomery (2001), p. 298-303 e 
319-322; Costa et al. (2004), p. 215-217 e 225-226). 

Rendtel (1990) estudou o gráfico CUSUM adaptativo por atributos, porém ele avaliou e 
comparou os esquemas VSS, VSI e VSSI segundo critérios diferentes dos usuais, tornando 
impraticável a comparação entre seu trabalho e trabalhos afins. Vaughan (1993) e Porteus & 
Angelus (1997) propuseram esquemas bayesianos para controle por atributos; no entanto, os 
princípios, critérios e operação destes esquemas também são muito diferentes dos gráficos 
não-bayesianos para permitir qualquer comparação. 

Este artigo apresenta o modelo de Epprecht et al. (2003) para gráficos de Shewhart 
adaptativos para atributos (gráficos de c, np, p e u) em que um, dois ou todos os parâmetros 
do gráfico variam entre dois valores. Além dos esquemas VSS, VSI e Vp, são considerados os 
esquemas VL (“Variable Limits”), em que só os limites de controle variam, e VSIL, em que 
variam o intervalo de tempo entre amostras e os limites de controle. (Vale notar que, no caso 
de gráficos de Shewhart para atributos, quando o tamanho de amostra varia não se consegue 
manter fixo o risco de alarme falso, de modo que não existe a distinção entre gráficos VSSI 
e Vp). Para a determinação dos parâmetros destes gráficos, foi escrito um programa em 
Excel. Dentre valores práticos, o programa permite ao usuário selecionar, de forma rápida e 
simples, aqueles que maximizam a eficiência do gráfico de controle na detecção de 
alterações do processo. 

A questão de escolha dos parâmetros (projeto) do gráfico adaptativo, fundamental para seu 
uso na prática, não é tratada na literatura (com raras exceções – ver, por exemplo, De 
Magalhães et al., 2001, 2002; e De Magalhães & Moura Neto, 2004). Em geral, são 
fornecidas tabelas de projetos que apresentam bom desempenho (ou mesmo desempenho 
ótimo segundo algum critério), mas que, em função de restrições operacionais, podem não 
ser aplicáveis. 

A Seção 2 descreve a operação do esquema adaptativo para o gráfico de c; a Seção 3 
apresenta as medidas de desempenho deste gráfico, que são usadas na Seção 4 para 
comparação de desempenho entre o esquema proposto e o gráfico de c de parâmetros fixos. 
A Seção 5 discute o problema do projeto do gráfico na prática, apresenta o procedimento 
para solução desse problema usando o programa em Excel desenvolvido pelos autores, e 
ilustra-o com um exemplo. A Seção 6 mostra como aplicar o esquema adaptativo aos 
gráficos de np, u e p, e a Seção 7 resume as conclusões do trabalho. 

 
2. Gráfico Adaptativo de c 

Considere um processo de produção, do qual deseja-se monitorar a freqüência de não-
conformidades. Seja xk o número de não-conformidades da k-ésima amostra, composta de m 
unidades de inspeção. Assume-se que xk siga uma distribuição de Poisson com média c = mu, 
onde u é o número médio de não-conformidades por unidade de inspeção, e que não exista 
correlação serial entre amostras. Considera-se que o processo inicie sua operação em 
controle com u = u0 mas, que após a ocorrência de uma causa especial, ele mude para um 
estado fora de controle, que faça a freqüência de não-conformidades u aumentar 
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imediatamente de  u0  para  u1. O processo permanece fora de controle até que a causa 
especial seja detectada e subseqüentemente eliminada, trazendo o processo de volta ao estado 
em controle. Suponha que um gráfico adaptativo de c seja definido através de dois conjuntos 
de parâmetros, Θ1 = {m1, h1, LSC1, LSA1} e Θ2 = {m2, h2, LSC2, LSA2}, onde mi é o tamanho 
de amostra, hi é o intervalo de tempo entre amostras, LSCi é o limite superior de controle e 
LSAi é o limite de advertência (i = 1, 2). O gráfico é construído sem limite inferior de 
controle (LIC), pois o interesse é detectar apenas ocorrências de deteriorações no processo 
que venham aumentar o número esperado de não-conformidades durante a produção. 
Assume-se, por definição, que 0 < LSAi < LSCi (i = 1, 2), m1 ≤ m2 e h1 ≥ h2 (no esquema Vp, 
estas duas últimas desigualdades são estritas; a igualdade ocorre nos esquemas em que nem 
todos os parâmetros variam: VSS e VSI, por exemplo). A operação do gráfico adaptativo é 
simples e o esquema das amostragens obedece à seguinte regra: se xk < LSAi, para a 
(k+1)ésima amostragem usa-se o conjunto de parâmetros Θ1; se LSAi < xk < LSCi, usa-se o 
conjunto Θ2; se xk > LSCi (alarme), inicia-se a investigação da causa especial. Para evitar 
gráficos com quatro limites (LSC1, LSC2, LSA1 e LSA2), são utilizadas duas escalas verticais: 
uma à direita e outra à esquerda do gráfico. As escalas são lineares por partes, de modo que 
os LSC’s coincidam em uma única linha e que o mesmo ocorra com os LSA’s (ver Figura 1). 
Quando está em uso o conjunto Θ1, considera-se a escala da esquerda; quando está em uso o 
conjunto Θ2, considera-se a escala da direita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
k 

tempo h1+h2 2h1+h2 3h1+h2 3h1+2h2h1 0 

1 2 3 4 5 6

LSC2 

LSA2 

Linha Média 
LM2=m2u0 
(opcional) 

LSC1

LSA1

Linha Média
LM1=m1u0
(opcional)

xk xk

xk: valores das amostras de tamanho m1 (lidos na escala da esquerda) 

xk: valores das amostras de tamanho m2 (lidos na escala da direita) 

 

Figura 1 – Gráfico adaptativo (Vp) de c com duas escalas. 
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O princípio básico das regras de operação do gráfico totalmente adaptativo é simples: se xk 
encontra-se abaixo do limite de advertência, o controle é relaxado porque espera-se um 
tempo maior do que o usual para retirada da (k+1)ésima amostra, de tamanho menor que o 
usual. Além disso, o valor de xk+1 é registrado considerando a escala da esquerda, onde o 
limite superior de controle é maior que o usual. Por outro lado, se xk encontra-se entre o 
limite superior de controle e o limite de advertência, o controle se torna mais severo porque 
espera-se um tempo menor do que o usual para retirada da (k+1)ésima amostra, de tamanho 
maior que o usual, e o valor de xk+1 é registrado considerando a escala da direita, onde o 
limite superior de controle é mais estreito que o usual. 

 

3. Medidas de Desempenho 

O propósito do esquema adaptativo é acelerar a detecção, pelo gráfico, de incrementos no 
número médio de não-conformidades, sem precisar aumentar a quantidade de itens 
inspecionados e tampouco a taxa de alarmes falsos, que podem ser vistos como restrições 
preestabelecidas. 

A velocidade de detecção pelo gráfico pode ser medida pelo tempo esperado entre a 
ocorrência de uma causa especial e sua sinalização (TES, “tempo esperado até o sinal” – ver 
Costa et al., 2004). As restrições relativas à quantidade média de itens a inspecionar por 
unidade de tempo, bem como à taxa máxima de alarmes falsos que o usuário está disposto a 
aceitar, são expressas em termos do tamanho médio de amostra m , do intervalo médio de 
tempo entre amostragens h , e do tempo médio entre ocorrências de alarmes falsos (TMAF). 

Através das propriedades das cadeias de Markov, tem sido possível obter medidas de 
desempenho dos gráficos adaptativos (ver, por exemplo, Prabhu et al., 1994; e Costa, 1997, 
1998a). Os estados da cadeia relacionam-se à posição da amostra xk da maneira indicada na 
Tabela 1, onde o índice i em LSAi e LSCi refere-se ao conjunto de parâmetros usado para a 
k-ésima amostra. 

 
Tabela 1 – Modelo de cadeia de Markov para o processo. 

Estado da 
cadeia 

Posição de xk  
no gráfico 

Conjunto de parâmetros para a retirada 
da (k+1)ésima amostra 

1 xk ≤ LSAi Θ1 

2 LSAi < xk ≤ LSCi Θ2 

3 xk > LSCi estado absorvente 
(processo interrompido) 

 

A matriz de probabilidades de transição é 

( ) ( ) ( )
11 12 13

( ) ( ) ( ) ( )
21 22 23

0 0 1

f f f

f f f

p p p
p p p f

 
 =  
  

P , com 

( )
( )int

( )
1

0
/ !

i
i f

LSA
jm uf

i
j

p e m u−

=

= ∑ i f j  (1) 
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( )
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( )
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( )
2

int 1
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i
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i

LSC
jm uf

i
j LSA

p e m u−

= +

= ∑ i f j

2

 (2) 

( ) ( ) ( )
3 11f f f

i ip p= − − ip  

onde i = 1, 2, o índice f = 0, 1 especifica se o processo está em controle (f=0) ou fora de 
controle (f=1), u1> u0  e  int(Y) representa a parte inteira de Y. 

As probabilidades de estado inicial para cada fase seguem modelos diferentes. 

Na fase em controle, o estado inicial (em k = 0) corresponde ao conjunto de parâmetros (Θ1 
ou Θ2) usado para a primeira amostra (quando o processo está sendo iniciado, ou reiniciado 
após um alarme falso). Epprecht & Costa (2001) demonstraram que existe um valor 
particular r1 para a probabilidade de o estado inicial ser o estado 1, tal que r1 é a freqüência 
relativa esperada de visitas ao estado 1. A expressão para r1 depende do esquema adaptativo 
considerado. Para o gráfico VSI “puro”, com limites constantes, r1 é dado por 

( )(0) (0) (0) (0)
1 21 11 23 211= − − +r p p p p ; 

para todos os demais esquemas (Vp, VSS, VSIL, VL), r1 é dado por 

( ) ( )2
1 4 2r b b ac= − + − a  

onde 
(0) (0)
23 13 0a p p= − > ,      ,      e      . (0) (0) (0) (0)

12 21 13 23b p p p p= + + − (0)
21c p= −

Para facilitar a modelagem, é conveniente assumir que o conjunto de parâmetros para a 
primeira amostra é escolhido aleatoriamente, Θ1 com probabilidade r1 e Θ2 com probabilidade 
r2=(1-r1). 

Na prática, o usuário pode preferir adotar para a primeira amostra sempre o conjunto Θ1 ou o 
conjunto Θ2 em vez de sortear um deles. Se o processo permanecer tempo suficiente em 
controle, a escolha não-aleatória terá muito pouca influência nas propriedades do gráfico. 

O conjunto de parâmetros para a primeira amostra após a ocorrência da causa especial (que, 
instantaneamente, aumenta u de u0 para u1) será Θ1 se a causa especial ocorrer durante um 
intervalo de tempo entre amostras de duração h1, e será Θ2 se ela ocorrer durante um 
intervalo de duração h2. Esse conjunto de parâmetros corresponde ao estado inicial na fase 
fora de controle. Como em Reynolds et al. (1988), considera-se que si, a probabilidade de 
uma causa especial ocorrer durante um intervalo de duração hi, é proporcional ao produto 

, sendo ri a freqüência relativa esperada de intervalos de duração hi até a ocorrência de 
uma causa especial. 

i ir h

'i i is r h= r h ,    i = 1, 2,              [ ]1 2' r r=r ,             [ ]1 2' h h=h . 

A teoria das cadeias de Markov possibilita a obtenção das expressões das medidas de 
desempenho de interesse. Desta forma, 'adaptNMAF = 0r N 1

1'
 é o número esperado de 

amostras até um alarme falso, e adaptNMA = s N 1  é o número esperado de amostras até o 
sinal verdadeiro (na fase fora de controle), onde [ ]1' 2s s=s , [ ]' 1 1=1  e ambas as 
matrizes Nf obedecem à fórmula geral 
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Além disso,  fornece o tempo médio até um alarme falso e  'adaptTMAF = 0r N h

( )' EadaptTES t= −1s N h  (3) 

é o tempo para o gráfico sinalizar com o processo fora de controle, sendo t o tempo entre a 
última amostra retirada durante o período em controle e o instante de ocorrência da causa 
especial. Como em Reynolds et al. (1988), supõe-se que, quando a causa especial ocorre 
dentro do intervalo de tempo entre duas amostras particulares quaisquer, o instante exato da 
ocorrência é uniformemente distribuído nesse intervalo. Conseqüentemente, 

E( ) ' / 2t = s h  (4) 

e, substituindo (4) em (3), ' 'adaptS 2TE = −1s N h s h . 

O tamanho médio de amostra na fase em controle é ( )' adaptNMAm F= 0r N m , onde 

[ ]1 2' m m=m , e o intervalo médio de tempo entre amostras na fase em controle é 

adapth TMAF= adaptNMAF . 

 

4. Comparação entre Gráficos Adaptativos e Gráficos de Parâmetros Fixos 

Para comparar o desempenho dos diferentes esquemas adaptativos, os valores de TES de 
diversos projetos de gráficos de c adaptativos e convencionais (Fp) foram obtidos para 
processos com diferentes valores de de u0 e de u1. Os resultados estão na Tabela 3. Para os 
gráficos Fp, assume-se, sem perda de generalidade, m=1 e portanto c0=u0. A Tabela 2 
apresenta os valores dos parâmetros desses gráficos. Note que esta tabela contém todos os 
tipos possíveis de esquemas adaptativos duais – i.e., em que um, dois ou todos os parâmetros 
do gráfico variam entre dois valores: Vp, com todos os parâmetros variáveis; VSS, com 
h1 = h2; VSIL, com m1 = m2; VL, com h1 = h2 e m1 = m2; e VSI, com m1 = m2 e LSC1 = LSC2. 
(Relembrando, no caso de gráficos de Shewhart para atributos, não existe um esquema VSSI 
distinto do esquema Vp, pois nele não se consegue manter fixo o risco de alarme falso, já que 
a função distribuição de probabilidades acumulada das variáveis aleatórias discretas é 
descontínua). A importância de considerar os esquemas em que nem todos os parâmetros são 
variáveis vem do fato de que, em muitos contextos práticos, pode não ser possível trabalhar 
com tamanho de amostra variável, ou com intervalo de tempo entre amostras variável. 

A comparação é feita em igualdade de condições: na fase em controle do processo, os 
gráficos adaptativos considerados possuem, em média, mesmo tamanho de amostra, mesmo 
intervalo de tempo entre amostras e taxa de alarmes falsos não maior que dos gráficos Fp de 
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referência. Formalmente, h = h e m = m, onde h e m são, respectivamente, o intervalo de 
tempo entre amostras e o tamanho de amostra do gráfico Fp. 

Para o gráfico com parâmetros fixos, o TMAF e o TES são dados respectivamente por 

αFp FpTMAF NMAF h h= × =  

( )[ ]2 1 1 1 2Fp FpTES NMA h h β h= × − = − −  

com  e ; int(Y) representa a parte 

inteira de Y. 
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0
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0
0

α 1
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jmu

j
e mu /j!−

=

= − ∑ ( )
( )

1

int

1
0

β
LSC

jmu

j
e mu /j!−

=

= ∑

A função de distribuição do número de não-conformidades na amostra, sendo descontínua, 
não permite satisfazer simultaneamente as condições m = m , h = h  e TMAFadapt = TMAFFp. 
Por isso, esta última restrição será substituída por TMAFadapt ≥ TMAFFp. Além disso, sem 
perda de generalidade, adotou-se para o gráfico de parâmetros fixos h = 1 e m = 1, e, para o 
gráfico adaptativo, h = 1 e m = 1; isso corresponde a empregar, como unidade de tempo, o 
intervalo de tempo entre amostras do gráfico Fp e, como unidade de inspeção, o tamanho de 
amostra do gráfico Fp. 

Os projetos da Tabela 2 foram selecionados satisfazendo os seguintes critérios: 

 No caso dos gráficos Fp, em que o projeto limita-se à escolha do LSC, foi adotado o 
menor valor de LSC que ainda satisfaz à condição TMAFFp ≥ 200 – limite que nem 
sempre coincide com o tradicional limite “de três sigma”. Isso porque, com valores de 
c0 < 9, como é o caso de interesse aqui, o limite “de três sigma” leva por vezes a valores 
de TMAF inaceitavelmente baixos; torna-se portanto recomendável determinar o LSC em 
função da taxa de alarmes falsos tolerada. Por outro lado, se essa taxa fosse fixada no 
valor convencional α=0,0027 (que é a taxa “nominal” dos gráficos de Shewhart 
convencionais quando a estatística amostral plotada é normalmente distribuída), os 
valores de LSC resultantes seriam muito altos, enfraquecendo o poder do gráfico de 
detectar desvios no processo. O valor TMAFFp ≥ 200 foi considerado uma boa solução de 
compromisso. Esse valor também é reportado por Bissel (1988) como um valor 
tradicional: “For attribute and event situations, because of the reduced sensitivity of 
discrete variables to changes in the process, the Action lines have traditionally been set 
at the upper 0.5% (1 in 200) point of the approximate Binomial or Poisson 
distribution”. 

 No caso dos gráficos adaptativos: cada projeto é o que minimiza o TES quando u dobra 
(i.e., para u1 = 2u0), com as restrições já mencionadas h = h, m = m e TMAFadapt ≥ 
TMAFFp (em relação ao gráfico Fp para o mesmo valor de u0=c0). Estes projetos são os 
fornecidos por Epprecht et al. (2003), que os obtiveram por busca exaustiva no espaço 
dos parâmetros Θ1 e Θ2 (acrescentando as restrições 0,2<m1<0,8 e m2<5,0 por 
considerações de ordem prática). No caso dos esquemas Vp, VSIL e VSI, foram 
consideradas apenas duas opções para o menor intervalo de amostragem h2: 0,10 e 0,50. 
Isso devido ao fato de nem todo valor de h2 ser factível na prática, e também para indicar 
a sensibilidade dos resultados em relação a h2; o intervalo h1 foi determinado 
univocamente pela restrição h = h. 
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Tabela 2 – Parâmetros de projeto para o gráfico tradicional e para gráficos adaptativos de c. 

c0=u0 Esquema h2 h1 m1 m2 LSC1 LSA1 LSC2 LSA2 

0,5 Fp  1 1 1 1 3,5 ---- 3,5 ---- 
 Vp 0,1 1,180 0,256 4,615 3,5 0,5 6,5 2,5 
 Vp 0,5 1,100 0,256 4,615 3,5 0,5 6,5 2,5 
 VSS 1 1 0,256 4,615 3,5 0,5 6,5 2,5 
 VSIL 0,1 1,192 1 1 5,5 1,5 2,5 0,5 
 VSIL 0,5 1,133 1 1 5,5 1,5 2,5 0,5 
 VL 1 1 1 1 4,5 1,5 2,5 1,5 
 VSI 0,1 1,581 1 1 3,5 0,5 3,5 0,5 
 VSI 0,5 1,323 1 1 3,5 0,5 3,5 0,5 

1,0 Fp  1 1 1 1 4,5 ---- 4,5 ---- 
 Vp 0,1 1,317 0,256 3,075 3,5 0,5 7,5 3,5 
 Vp 0,5 1,176 0,256 3,075 3,5 0,5 7,5 3,5 
 VSS 1 1 0,208 4,195 2,5 0,5 9,5 5,5 
 VSIL 0,1 1,222 1 1 5,5 2,5 3,5 0,5 
 VSIL 0,5 1,140 1 1 5,5 2,5 3,5 0,5 
 VL 1 1 1 1 6,5 2,5 3,5 0,5 
 VSI 0,1 2,538 1 1 4,5 0,5 4,5 0,5 
 VSI 0,5 1,854 1 1 4,5 0,5 4,5 0,5 

1,5 Fp  1 1 1 1 5,5 ---- 5,5 ---- 
 Vp 0,1 1,258 0,528 2,620 5,5 1,5 8,5 4,5 
 Vp 0,5 1,122 0,504 3,005 4,5 1,5 9,5 5,5 
 VSS 1 1 0,216 2,970 5,5 0,5 9,5 5,5 
 VSIL 0,1 1,250 1 1 7,5 3,5 4,5 0,5 
 VSIL 0,5 1,210 1 1 6,5 3,5 4,5 0,5 
 VL 1 1 1 1 7,5 3,5 4,5 0,5 
 VSI 0,1 4,116 1 1 5,5 0,5 5,5 0,5 
 VSI 0,5 2,731 1 1 5,5 0,5 5,5 0,5 

2,0 Fp  1 1 1 1 6,5 ---- 6,5 ---- 
 Vp 0,1 1,254 0,432 3,005 6,5 1,5 11,5 7,5 
 Vp 0,5 1,141 0,432 3,005 6,5 1,5 11,5 7,5 
 VSS 1 1 0,392 3,635 4,5 1,5 13,5 9,5 
 VSIL 0,1 1,308 1 1 8,5 3,5 5,5 1,5 
 VSIL 0,5 1,172 1 1 8,5 3,5 5,5 1,5 
 VL 1 1 1 1 7,5 4,5 4,5 2,5 
 VSI 0,1 2,307 1 1 6,5 1,5 6,5 1,5 
 VSI 0,5 1,726 1 1 6,5 1,5 6,5 1,5 

3,0 Fp  1 1 1 1 8,5 ---- 8,5 ---- 
 Vp 0,1 1,174 0,467 3,717 6,5 2,5 18,5 14,5 
 Vp 0,5 1,097 0,467 3,717 6,5 2,5 18,5 14,5 
 VSS 1 1 0,467 3,717 6,5 2,5 18,5 14,5 
 VSIL 0,1 1,385 1 1 10,5 4,5 7,5 2,5 
 VSIL 0,5 1,215 1 1 10,5 4,5 7,5 2,5 
 VL 1 1 1 1 9,5 6,5 6,5 2,5 
 VSI 0,1 2,219 1 1 8,5 2,5 8,5 2,5 
 VSI 0,5 1,677 1 1 8,5 2,5 8,5 2,5 
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4,0 Fp  1 1 1 1 10,5 ---- 10,5 ---- 
 Vp 0,1 1,232 0,600 2,550 8,5 3,5 18,5 13,5 
 Vp 0,5 1,152 0,440 2,783 7,5 2,5 19,5 14,5 
 VSS 1 1 0,440 2,783 7,5 2,5 19,5 14,5 
 VSIL 0,1 1,450 1 1 12,5 5,5 9,5 3,5 
 VSIL 0,5 1,105 1 1 11,5 7,5 8,5 3,5 
 VL 1 1 1 1 11,5 7,5 8,5 4,5 
 VSI 0,1 2,170 1 1 10,5 3,5 10,5 3,5 
 VSI 0,5 1,650 1 1 10,5 3,5 10,5 3,5 

 

Para cada combinação de valores de u0 = c0 e de γ = u1/u0, o menor TES para os diferentes 
gráficos encontra-se destacado em negrito na Tabela 3. E, para as situações em que não seja 
viável na prática adotar h2 igual a 1/10 do intervalo de tempo “unitário”, estão sublinhados os 
menores valores de TES dentre os dos gráficos que usam h2 = 0,50 ou h fixo (para cada 
combinação de valores de u0 = c0 e de γ = u1/u0). 

As seguintes observações podem ser tiradas da Tabela 3: 

Para todos os valores de c0 considerados, o esquema Vp fornece tempos médios de 
sinalização de aumentos da ordem de 50% a 200% em u (i.e., valores de TES para 1,5u0 ≤ 
u1 ≤ 3u0) que são duas a cinco vezes menores que os dos gráficos Fp correspondentes. 

Para 0,5 ≤ c0 ≤ 1,5, o esquema Vp é o mais eficiente de todos para sinalizar aumentos de até 3 
vezes em u (γ ≤ 3,0; e inclusive para γ ≤ 4,0 no caso de c0 = 0,5). Para 2,0 ≤ c0 ≤ 4,0, o esquema 
Vp ainda é o mais eficiente de todos para sinalizar aumentos de até 2 vezes em u (γ ≤ 2,0). 
Para aumentos maiores em u (quando o esquema Vp deixa de ser o mais eficiente), o 
esquema mais eficiente é o esquema VSIL, até o ponto em que o esquema Fp se torna o mais 
eficiente (o que ocorre a partir de u1 = 5u0, para c0 = 2,0; e a partir de u1 = 4u0, para c0 ≥ 3,0). 

O esquema VSS é o segundo melhor esquema para valores pequenos de c0 e pequenos 
aumentos em u0  (especificamente, para  c0 = 0,5  e  γ ≤ 3,5;  para  1,0 ≤ c0 ≤ 1,5  e  γ ≤ 2,0;  e 
para 2,0 ≤ c0 ≤ 3,0 e γ = 1,5); nos demais casos, em geral o segundo melhor esquema é o 
esquema VSIL. 

Nos esquemas em que h é variável (Vp, VSIL e VSI), os melhores resultados foram obtidos 
com os menores valores de h2. 

Assim, os resultados mencionados dos esquemas Vp, VSIL e VSI referem-se ao seu emprego 
com h2=0,10 (um décimo do intervalo de tempo base, “unitário”, igual por hipótese ao 
intervalo de amostragem do gráfico Fp de referência para comparação). Pode ser feita uma 
análise semelhante, considerando apenas o uso de h2 = 0,50 ou h fixo. 

Em geral o esquema VSIL é superior ao esquema VSI. O esquema adaptativo com o mais 
fraco desempenho é o esquema VL, mas mesmo assim ele apresenta ganhos significativos 
em relação ao esquema Fp para casos com γ ≤ 3,0. 

Sintetizando as duas últimas observações, pode-se dizer que, como regra geral, da mesma 
maneira que ocorre com a aplicação de esquemas adaptativos a gráficos de controle por 
variáveis (ver por exemplo Costa, 1999a), esquemas adaptativos de maior ordem (com maior 
número de parâmetros variando entre dois valores) são mais sensíveis para a detecção de 
alterações pequenas a moderadas no nível de qualidade do processo; além disso, deve-se 
adotar o menor valor operacionalmente possível para h2. 
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Epprecht et al. (2003) calcularam também os desvios-padrão dos tempos até a sinalização, 
mostrando que seus valores são muito próximos aos valores de TES. Os valores não são aqui 
reproduzidos, por limitação de espaço; a conclusão importante de ordem prática é que a 
análise dos valores de TES é suficiente para comparação dos desempenhos dos esquemas. 

 
Tabela 3 – Valores de TES para o gráfico tradicional e para gráficos adaptativos de c. 

    γ=u1/u0 
c0=u0 Esquema h2 TMAF 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
0,5 Fp   570,9 136,6 52,16 25,63 14,73 9,42 6,50 4,75 3,63 

 Vp 0,1 628,2 43,13 9,66 4,82 3,46 2,84 2,46 2,19 1,98 
 Vp 0,5 628,2 46,33 10,91 5,38 3,76 3,04 2,62 2,34 2,14 
 VSS  628,2 50,36 12,49 6,09 4,15 3,29 2,82 2,52 2,32 
 VSIL 0,1 571,8 88,08 25,51 10,66 5,66 3,55 2,50 1,91 1,55 
 VSIL 0,5 571,4 93,32 29,03 13,02 7,35 4,82 3,50 2,73 2,24 
 VL  696,5 130,6 44,24 20,62 11,70 7,55 5,34 4,03 3,19 
 VSI 0,1 570,9 110,3 34,63 14,36 7,22 4,21 2,76 2,01 1,58 
 VSI 0,5 570,9 122,0 42,36 19,31 10,49 6,46 4,36 3,16 2,42 

1,0 Fp   273,2 53,33 18,49 8,69 4,91 3,14 2,19 1,64 1,29 
 Vp 0,1 273,7 18,19 4,55 2,56 1,95 1,66 1,47 1,33 1,23 
 Vp 0,5 273,7 20,13 5,26 2,86 2,12 1,78 1,58 1,45 1,36 
 VSS  312,2 24,58 6,12 3,29 2,45 2,08 1,88 1,74 1,64 
 VSIL 0,1 273,5 26,74 6,99 3,20 1,97 1,43 1,14 0,97 0,86 
 VSIL 0,5 273,7 30,21 8,90 4,33 2,71 1,94 1,51 1,24 1,06 
 VL  298,2 36,18 11,74 6,01 3,84 2,78 2,17 1,78 1,51 
 VSI 0,1 273,2 35,75 9,26 3,85 2,29 1,72 1,48 1,36 1,30 
 VSI 0,5 273,2 43,40 13,19 5,83 3,29 2,18 1,63 1,31 1,12 

1,5 Fp   224,4 36,04 11,42 5,15 2,87 1,84 1,30 1,00 0,82 
 Vp 0,1 225,1 11,62 2,99 1,73 1,31 1,10 0,97 0,88 0,82 
 Vp 0,5 234,0 13,57 3,54 2,03 1,53 1,28 1,13 1,02 0,94 
 VSS  224,5 15,00 4,15 2,38 1,84 1,62 1,51 1,44 1,40 
 VSIL 0,1 241,5 15,67 4,29 2,21 1,47 1,12 0,93 0,82 0,75 
 VSIL 0,5 224,5 18,73 5,75 2,98 1,93 1,42 1,12 0,94 0,82 
 VL  241,2 23,02 7,68 4,06 2,63 1,92 1,49 1,22 1,03 
 VSI 0,1 224,42 20,92 5,38 2,90 2,29 2,08 2,00 1,96 1,94 
 VSI 0,5 224,42 27,30 7,71 3,55 2,20 1,63 1,34 1,19 1,09 

2,0 Fp   220,6 29,34 8,54 3,70 2,04 1,32 0,96 0,76 0,65 
 Vp 0,1 222,1 8,65 2,35 1,48 1,17 1,01 0,91 0,84 0,79 
 Vp 0,5 222,1 9,68 2,72 1,71 1,38 1,21 1,12 1,04 0,99 
 VSS  237,7 11,31 3,17 2,00 1,62 1,42 1,29 1,18 1,08 
 VSIL 0,1 228,0 12,61 2,99 1,50 1,05 0,86 0,77 0,72 0,69 
 VSIL 0,5 228,0 15,73 4,32 2,19 1,45 1,11 0,92 0,79 0,71 
 VL  221,2 19,14 5,56 2,78 1,79 1,30 1,02 0,84 0,72 
 VSI 0,1 220,6 17,09 3,72 1,78 1,34 1,20 1,14 1,12 1,10 
 VSI 0,5 220,6 22,39 5,71 2,49 1,51 1,11 0,92 0,81 0,76 
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3,0 Fp   263,0 24,34 6,05 2,46 1,34 0,89 0,68 0,59 0,54 
 Vp 0,1 265,8 6,08 1,83 1,22 0,97 0,83 0,74 0,69 0,66 
 Vp 0,5 265,8 6,73 2,09 1,43 1,18 1,02 0,91 0,82 0,75 
 VSS  265,8 7,54 2,39 1,69 1,42 1,25 1,11 0,99 0,89 
 VSIL 0,1 265,2 8,99 2,00 1,11 0,86 0,76 0,72 0,70 0,69 
 VSIL 0,5 265,4 12,20 3,10 1,59 1,09 0,86 0,73 0,65 0,61 
 VL  306,4 14,87 4,15 2,09 1,33 0,96 0,75 0,63 0,57 
 VSI 0,1 263,0 12,57 2,46 1,37 1,16 1,09 1,07 1,06 1,05 
 VSI 0,5 263,0 17,66 3,92 1,72 1,10 0,87 0,76 0,71 0,69 

4,0 Fp   352,1 22,96 4,93 1,90 1,03 0,71 0,58 0,53 0,51 
 Vp 0,1 404,5 6,30 1,38 0,91 0,77 0,70 0,66 0,64 0,62 
 Vp 0,5 356,7 6,48 1,72 1,20 1,02 0,91 0,82 0,75 0,70 
 VSS  356,7 7,67 2,06 1,42 1,22 1,09 0,97 0,86 0,77 
 VSIL 0,1 352,6 7,48 1,60 0,97 0,81 0,75 0,72 0,71 0,71 
 VSIL 0,5 352,8 10,05 2,52 1,29 0,88 0,69 0,61 0,57 0,55 
 VL  419,1 14,31 3,43 1,67 1,05 0,77 0,62 0,55 0,52 
 VSI 0,1 352,1 10,62 1,95 1,22 1,09 1,05 1,04 1,03 1,03 
 VSI 0,5 352,1 15,97 3,14 1,39 0,93 0,77 0,70 0,68 0,67 

 

5. Projeto dos Gráficos de c com Parâmetros Variáveis 

A análise precedente mostrou uma maior eficiência dos gráficos adaptativos de c em relação 
ao gráfico tradicional, de parâmetros fixos, para detectar aumentos em u de até cerca de 
quatro vezes o valor em controle, em processos com c0 ≤ 4,0. Um problema de ordem prática 
é a escolha do conjunto de valores para os parâmetros do gráfico adaptativo. 

Em tese, os projetos constantes da Tabela 2 forneceriam a resposta a este problema. Na 
prática, porém, o problema permanece, pois: 

 A escolha dos valores para os parâmetros do gráfico depende dos valores de u0 
(freqüência de não-conformidades em controle do processo) e u1 (valor da freqüência de 
não-conformidades contra o qual se deseja maior proteção). O valor de u0 do processo em 
questão pode não ser nenhum dos valores contemplados na Tabela 2. Além disso, os 
projetos da Tabela 2 são os que minimizam o TES para γ = 2,0 (i.e., para u1 igual ao 
dobro de u0); no entanto o usuário pode estar interessado em minimizar o TES para 
valores de γ diferentes deste. Epprecht et al. (2003) obtiveram projetos ótimos para 
γ = 1,5; 3,0. (Já a escolha do “melhor” projeto para uma faixa de valores de γ seria um 
problema multicritério, encerrando um razoável grau de subjetividade). 

 E, mesmo supondo que o usuário esteja interessado no melhor projeto para um par de 
valores de u0 e γ contemplados na Tabela 2, essa tabela fornece valores para h1, m1 e m2 
que podem não ser praticáveis em muitas situações. Pode-se imaginar que os valores 
“operacionalizáveis” para o intervalo amostral pertençam a um domínio discreto, como 
por exemplo {30 min, 1h, 2h, 3h, ...}, e que, da mesma forma, só haja um conjunto 
limitado de tamanhos de amostra admissíveis, múltiplos de alguma unidade básica, como 
por exemplo “1 rolo” (prosseguindo com este exemplo, se m=1 corresponder a 5 rolos, os 
valores admissíveis para m serão 0,2; 0,4; 0,6; ...). 
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O propósito primordial da Tabela 2 não foi fornecer parâmetros para implementação do 
esquema em cada situação prática, mas sim comparar os desempenhos dos esquemas para 
mostrar a superioridade do esquema adaptativo. De acordo com esse propósito, os valores 
pouco práticos para h1, m1 e m2 nos projetos da Tabela 2 foram necessários para atender às 
restrições TMAFadapt ≥ TMAFFp, 1h h≥ =  e 1m m≤ =  com a menor folga possível, com a 
finalidade de reduzir a comparação de eficiência entre esquemas a uma simples 
comparação de seus TES’s. Se houvesse folga nas restrições, as diferenças entre os TES’s 
diminuiriam e os ganhos em eficiência proporcionados pelos esquemas adaptativos 
ficariam diluídos entre um menor valor de TES, um menor tamanho médio de amostra, 
uma menor freqüência média de amostragem, e/ou uma maior proteção contra alarmes 
falsos. A visualização do ganho tornar-se-ia menos imediata, dificultando a comparação 
entre esquemas. 

Ora, em geral, com h1, m1 e m2 limitados a um pequeno conjunto de valores práticos, não 
seria possível atender às restrições sem folgas, uma vez que os parâmetros de projeto 
restantes (limites de controle e de advertência) não se prestam a um “ajuste fino” de h , m  e 
TMAF, devido à natureza discreta das estatísticas de contagem. 

Porém, na prática, as condições para escolha dos parâmetros do gráfico são outras. Se o 
usuário não estiver satisfeito com a eficiência dos gráficos de c com parâmetros fixos 
para sinalizar um determinado aumento na freqüência média de não-conformidades do 
seu processo, o esquema adaptativo é uma alternativa mais eficiente. O problema do 
usuário não é demonstrar isso, mas escolher o “melhor” projeto adaptativo, segundo 
critérios de eficiência e operacionalidade. Nesse contexto, é mais importante usar valores 
operacionalmente convenientes para h1, h2, m1 e m2 do que satisfazer a h h=  e m m= . 
As condições a serem satisfeitas por h  e m  podem ser expressas por uma única 
restrição: 

m h m h≤ , (5) 

ou seja, de que o custo de amostragem (supondo-o proporcional ao número médio de 
unidades inspecionadas por unidade de tempo) do gráfico adaptativo não seja superior ao do 
gráfico Fp de referência. Isso fornece uma maior flexibilidade, ampliando o conjunto de 
soluções factíveis. Além disso, uma pequena violação da restrição (5) pode ser tolerável, se 
ela resultar em uma grande melhora no TES. Para comparar diferentes projetos de gráficos 
levando em conta esse “tradeoff”, pode-se usar a forma genérica da função g recomendada 
por Epprecht & Santos (1998): 

( )g TES m h= × . (6) 

onde, no caso de projetos Fp, evidentemente, m m=  e h h= . Quando diferentes projetos 
para o gráfico possuírem o mesmo valor de m h , o de menor g terá o menor TES; quando 
diferentes projetos possuírem o mesmo valor de TES, o de menor g terá a menor razão 
m h . No caso mais geral, entre dois projetos com valores de TES e de m h  diferentes, o 
projeto de menor g será o mais eficiente, pois possui a maior razão (quociente) entre 
rapidez média de detecção (medida por 1/TES) e custo por unidade de tempo (medido 
por m h ). 
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Assim, pode-se quantificar a eficiência relativa de um esquema A em relação a um esquema 
B como gB/gA, razão que será maior do que a unidade quando o esquema A for mais eficiente 
que o esquema B. 

Não é difícil escrever um programa para testar automaticamente todas as combinações 
admissíveis de valores para h1, h2, m1 e m2; experimentar (para cada uma delas) um conjunto 
de valores razoáveis para os limites de controle; calcular, para cada conjunto, as medidas de 
desempenho, pelas expressões fornecidas na Seção 3, descartando os projetos que não 
atendam a algumas restrições (por exemplo, em TMAF, ou em TMAF e em m h ); de modo 
a, finalmente: ou selecionar dentre os projetos não eliminados aquele que minimize alguma 
função-objetivo (como o TES, ou g= ( )TES m h× , dependendo das restrições consideradas); 
ou simplesmente, listar como saídas os projetos não eliminados, junto com suas medidas de 
desempenho, para escolha de um deles pelo usuário. 

Contudo, se o número de valores admissíveis para h1, h2, m1 e m2 for pequeno (ainda mais 
considerando que nem todas as combinações desses valores são admissíveis, por exemplo 
grandes valores de m1 e m2 com pequenos valores de h1 e h2, que teriam alto custo), o 
usuário pode utilizar o programa em Excel desenvolvido pelos autores (disponível, bastando 
contactar o primeiro autor) para avaliar os desempenhos proporcionados para o gráfico 
pelas diversas combinações admissíveis e escolher melhor delas. Veja a Figura 2, que 
ilustra a interface com o usuário (primeira planilha do programa). As células cujos valores 
são dados de entrada estão em cinza escuro. A planilha calcula e fornece h , m , m h , 
TMAF e os perfis de TES em função de γ. A mera inspeção dos valores obtidos pode ser 
suficiente para a decisão. Como auxílio à decisão, são ainda fornecidos, sob as curvas de 
TES, para cada valor de γ: os fatores de redução no TES (razão TESadapt / TESFp); a 
eficiência relativa, razão entre as funções g definidas em (6); e o ganho percentual de 
eficiência, calculado como 100×(eficiência relativa - 1); tudo isso em relação ao gráfico Fp 
de referência. O usuário deve introduzir os valores dos limites de controle e de advertência, 
para estabelecer os melhores valores por tentativa e erro: experimentando valores e 
observando os resultados fornecidos pela planilha. Para evitar dúvidas sobre a localização 
do número de não-conformidades de cada amostra nas regiões do gráfico, é recomendável 
utilizar sempre limites com valores não inteiros, como feito na Tabela 2. Sugere-se começar 
com os valores de LSC1 e LSC2 (a planilha fornece valores iniciais para a busca: um valor 
mínimo para LSC1 e um valor máximo para LSC2), e depois experimentar valores para LSA1 
e LSA2, observando o seu efeito nos valores de m h , TMAF e perfis de TES. Essa busca 
não é muito longa, pois os resultados são muito sensíveis aos valores dos limites, de modo 
que não há muitas opções de valores alternativos a serem testados: o usuário logo perceberá 
quando alterações de um desses limites começam a produzir valores muito grandes de m h  
ou TMAF, ou valores muito baixos de TES. Consegue-se assim um bom projeto 
rapidamente. Como a planilha de interface só exibe um projeto de cada vez, e o usuário 
pode querer armazenar resultados de projetos intermediários satisfatórios nesse processo de 
busca do melhor projeto, a interface possui ainda dois botões no canto superior direito, 
“Guardar resultado Adapt.” e “Guardar resultado Fp”. Clicando o mouse nesses botões, 
os parâmetros e os resultados do projeto corrente são armazenados em duas outras planilhas 
da mesma pasta, para facilidade de comparação posterior (as Tabelas 4 e 6 a seguir foram 
produzidas dessa forma). 
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Figura 2 – Interface do programa de cálculo para obtenção dos projetos dos esquemas. 

 
Para ilustrar o uso da planilha na obtenção de um bom projeto que satisfaça a um conjunto de 
restrições de ordem prática, veja-se o seguinte exemplo. Suponha um processo de pintura de 
carrocerias, em que o número médio de defeitos por carroceria (com o processo em controle) 
seja de 0,8 defeitos. Consideram-se os seguintes valores possíveis para o número de 
carrocerias em uma amostra: {1, 2, 4}, e os seguintes intervalos de tempo entre amostras: 
{2h, 4h, 8h}. Porém, nem todas as combinações desses valores são possíveis: há uma 
restrição de examinar apenas, em média, 1 carroceria a cada 2 horas; ou seja, m/h 
(e m h )=0,5. 

Os gráficos de c de parâmetros fixos possíveis com esses valores de m e h estão na Tabela 4, 
que apresenta, além dos valores de m, h e LSC, o TMAF e os valores de TES quando 
1,5u0 ≤ u1 ≤ 4,0u0. Esses valores são fornecidos pela planilha. Para cada gráfico, o LSC 
escolhido foi o menor valor que satisfaz TMAF ≥ 200. Cada projeto é identificado por uma 
letra, na primeira coluna, “Id.”, da Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Projetos Fp possíveis no exemplo. 

TES para γ igual a Id. m h LSC m/h TMAF
1,5 2 2,5 3 4 

x 1 2 4,5 0,500 1417,1 257,20 83,45 36,98 19,86 8,12 
y 2 4 5,5 0,500   662,2 110,13 35,95 16,62   9,46 4,49 
z 4 8 7,5 0,500   475,4   66,59 21,59 10,62   6,79 4,51 
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É imediato ver que o projeto z fornece TES’s muito inferiores aos demais – o que é razoável, 
dado que tem o menor TMAF dos três. Como trata-se de um valor satisfatório (TMAF > 200), 
o projeto z é o preferível, dados seus menores TES’s. Suponha porém que o usuário considere 
estes TES’s ainda muito altos; nesse caso, os esquemas adaptativos surgem como uma 
alternativa. As combinações possíveis dos tamanhos de amostra e intervalos de amostragem 
admissíveis estão na Tabela 5. Note que, como ( ) ( )1 1 2 2m h m h m h< < , não estão em 
consideração combinações em que  ou em que ( )2 2 0,5m h ≤ . ( )1 1 0,5m h ≥

 
Tabela 5 – Combinações de tamanhos de amostra e intervalos de amostragem 

admissíveis na prática, no exemplo. 

Id. m1 m2 h1 h2 
a 1 2 8 2 
b 1 2 4 2 
c 1 4 8 4 
d 1 4 8 2 
e 1 4 4 2 
f 2 4 8 4 
g 2 4 8 2 

 

As combinações possíveis com m1=m2 (esquemas VSIL e VSI) e com h1=h2 (esquema VSS) 
não são incluídas aqui, porém foram testadas e mostraram desempenho muito inferior ao das 
combinações Vp da Tabela 5. 

Introduzindo cada uma das combinações na planilha e, para cada uma delas, buscando por 
tentativa e erro os melhores valores para os limites de controle e de advertência, o usuário 
obteve os projetos na Tabela 6 (os melhores que ele obteve para cada combinação). 

 
Tabela 6 – Projetos Vp obtidos pelo usuário no exemplo. 

TES para γ igual a Id. m1 m2 h1 h2 LSC1 LA1 LSC2 LA2 m h  TMAF
1,5 2 2,5 3 4 

a 1 2 8 2 4,5 0,5 4,5 0,5 0,473 207,7 35,25 13,95 8,38 6,19 4,49 

b 1 2 4 2 3,5 0,5 5,5 1,5 0,506 395,9 74,19 23,49 10,78 6,39 3,49 

c 1 4 8 4 5,5 0,5 7,5 2,5 0,489 567,3 53,02 16,89 9,69 7,29 5,69 

d 1 4 8 2 3,5 0,5 7,5 2,5 0,615 329,4 34,37 11,39 7,02 5,53 4,42 

e 1 4 4 2 5,5 1,5 7,5 3,5 0,485 854,2 56,09 14,87 8,03 5,82 4,21 

f 2 4 8 4 5,5 0,5 7,5 3,5 0,546 472,2 53,62 16,14 8,50 6,01 4,31 

g 2 4 8 2 5,5 0,5 7,5 3,5 0,680 379,0 39,03 11,45 6,40 4,90 3,92 

 

Os projetos b, c e f são bastante inferiores aos demais (possuem TES’s maiores, de maneira 
geral) e podem ser descartados; dos restantes, com m h  aproximadamente igual a 0,5 há 
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apenas os projetos a e e, sendo o último ligeiramente melhor para γ ≥ 2,5 e o primeiro, 
melhor para γ ≤ 2,0 (em particular, muito melhor para γ = 1,5). A escolha entre eles 
dependerá da magnitude γ* de perturbação do processo que se considera importante detectar 
com rapidez. Porém há ainda outra possibilidade: os projetos d e g possuem os menores 
TES’s de todos, com valores de m h  um pouco maiores. Examinando os TES’s dos diversos 

projetos para a perturbação γ*, o usuário contraporá “rapidez” e custo ( m h ), para decidir. 

A interpretação dos resultados da Tabela 6 pode ainda ser beneficiada através da medida 
g= ( )TE  proposta na seção 5 (equação (6)), que quantifica essa relação entre rapidez 

e custo. Veja a Tabela 7. O menor valor de g para cada valor de γ está realçado em negrito, 
indicando o projeto mais eficiente na detecção do aumento correspondente na freqüência 
média de não-conformidades. Essa tabela mostra que os projetos d e g, a despeito de seus 
menores TES’s, são menos eficientes que os projetos a e e: o aumento que eles demandam no 
custo 

S m h×

m h  (em relação aos projetos a e e) é proporcionalmente maior que a redução que eles 
propiciam nos TES’s. Outra maneira de ver isso é a seguinte: se no projeto a (ou no projeto e) 
o usuário pudesse reduzir h1 e h2 numa mesma proporção até o ponto em que o valor de 
m h , aumentando, se igualasse ao valor de m h  do projeto d (ou do projeto g), ele 
conseguiria com isso TES’s menores que os do projeto d (ou do projeto g). Claro que, como 
não há essa flexibilidade nos valores de h1 e h2, ele poderá ainda preferir um projeto menos 
eficiente, mas com menor TES, como d ou g. A decisão final permanece uma questão de 
preferência do usuário. 
 

Tabela 7 – Eficiência dos projetos Vp obtidos pelo usuário no exemplo. 

Id. função g para γ igual a 

 1,5 2 2,5 3 4 
a 16,67 6,60 3,96 2,93 2,12 
b 37,54 11,89 5,45 3,23 1,77 
c 25,93 8,26 4,74 3,56 2,78 
d 21,14 7,00 4,32 3,40 2,72 
e 27,20 7,21 3,89 2,82 2,04 
f 29,28 8,81 4,64 3,28 2,35 
g 26,54 7,79 4,35 3,33 2,67 

 

De qualquer forma, com qualquer um desses quatro melhores projetos (a, d, e e g), a redução 
dos TES’s em relação ao melhor projeto convencional (gráfico de parâmetros fixos), que é o 
projeto z da Tabela 4, é bastante significativa. 

Mesmo assim, o ganho de eficiência proporcionado pelos projetos adaptativos neste exemplo 
foi menor que os ganhos dos projetos indicados na Tabela 2 (e verificáveis na Tabela 3), na 
comparação de desempenho entre esquemas (os projetos da Tabela 2 proporcionavam TES’s 
duas a cinco vezes menores que os dos gráficos Fp de referência; os projetos adaptativos da 
Tabela 6 acima proporcionam reduções muito menos significativas). Uma das razões é o 
número limitado de alternativas para os parâmetros do gráfico, que leva naturalmente a 
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soluções sub-ótimas (ou, de outra maneira, trata-se de soluções ótimas num conjunto factível 
mais restrito). 

Por outro lado, como 2m m<  e 2h h> , pode ser razoável admitir valores para m2 maiores 
que o maior valor de m admissível para o gráfico Fp e, da mesma forma, valores para h2 
menores que o menor valor admissível para m, sem que isso implique necessariamente em 
valores de m h  maiores que os valores de m/h admissíveis para os gráficos Fp. Restringir os 
tamanhos de amostra e tempos entre amostras para os gráficos adaptativos ao mesmo 
conjunto de valores que para os gráficos Fp, como foi feito no exemplo, pode limitar 
demasiadamente as opções, eliminando boas alternativas, e colocando, assim, o esquema 
adaptativo em desvantagem na comparação. 

Para buscar melhores projetos, então, poder-se-ia considerar, no caso do exemplo, m2 = 8 
e/ou h2 = 1, o que fornece as combinações adicionais de m1, m2, h1 e h2 constantes da 
Tabela 8. 
 

Tabela 8 – Combinações adicionais de tamanhos de amostra e  
intervalos de amostragem, no exemplo. 

m1 m2 h1 h2 
1 8 8 4 
1 8 4 2 
2 8 8 4 
2 8 8 2 
1 2 8 1 
1 2 4 1 
1 4 4 1 
2 4 8 1 

 

Com estas combinações adicionais, conseguem-se vários projetos melhores que os da Tabela 
6. Para não alongar demasiadamente o exemplo, apenas o projeto mais eficiente de todos 
será descrito: veja a Tabela 9. 
 

Tabela 9 – Projeto Vp mais eficiente obtido pelo usuário no exemplo. 

TES para γ  igual a 
Id. m1 m2 h1 h2 LSC1 LA1 LSC2 LA2 m h TMAF

1,5 2 2,5 3 4 

h 1 4 4 1 3,5 1,5 6,5 3,5 0,503 195,2 26,21 9,50 5,81 4,39 3,17 

         função g: 13,18 4,78 2,92 2,21 1,59 
 

Este projeto fornece TES’s sensivelmente menores que todos os projetos da Tabela 6, ao 
preço de um TMAF menor (inclusive violando ligeiramente a restrição inicial TMAF ≥ 200). 
Seu custo de amostragem médio, porém, é praticamente igual ao valor estabelecido pelo 
usuário ( m h = 0,5). Este é um exemplo da situação em que uma pequena violação de uma 
das restrições pode ser compensada por uma redução substancial no TES. Considerando 
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apenas a medida g = ( )TE , este é o projeto mais eficiente que o usuário teria 

encontrado, para todos os valores de γ. A redução dos TES’s em relação ao melhor projeto 
Fp (projeto z da Tabela 4), vai de 20% (no caso de aumentos de 300% em u0) até 60% 
(no caso de aumentos de 50% em u0). 

S m h×

( )1 if j
i fp p

−
= −

1if j
i f

n
p p

j
 
 
 

 

6. Gráficos Adaptativos de np, p e u 

Considerando as mesmas suposições feitas no estudo das propriedades do gráfico de c, 
podem-se obter as seguintes expressões para as probabilidades de transição associadas ao 
gráfico adaptativo de np: 

( )int
( )
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n ji

j
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onde pf é a fração média de defeituosos produzida pelo processo, o índice f indicando o 
estado do processo. Assim, durante a fase em controle, pf = p0 e, durante a fase fora de 
controle, pf = p1 (p1 > p0). Além disso, n, n1 e n2 são, respectivamente, o tamanho fixo de 
amostra do gráfico de np e o menor e maior tamanhos de amostra do gráfico adaptativo 
de np. 

Com exceção das expressões das probabilidades de transição, o modelo matemático para 
obtenção das medidas de desempenho, o projeto e a operação do gráfico adaptativo de np são 
idênticos aos do gráfico adaptativo de c. Além disso, devido à aproximação entre as 
distribuições binomial e de Poisson, para valores pequenos de p0, as probabilidades de 
transição em (7) e (8) tornam-se praticamente iguais aos valores fornecidos pelas expressões 
(1) e (2) com uf = nipf / mi, f=1, 2. Conseqüentemente, os TES’s e os TMAF’s dos gráficos 
adaptativos e não-adaptativos de np são quase iguais aos TES’s e os TMAF’s dos gráficos de 
c correspondentes. 

Portanto, para qualquer par de valores (n, p0) tal que o produto np0 coincida com algum dos 
valores de c0 na Tabela 2, e desde que p0 seja suficientemente pequeno (p0 ≤ 0,0200), 
podem-se obter projetos Fp e adaptativos de gráficos de np, correspondentes aos projetos de 
gráficos de c da Tabela 2, através das relações: ni = miu0 / p0 = min para i = 1, 2. Como no 
gráfico de np os tamanhos de amostra devem ser inteiros, os ni’s devem ser arredondados 
para o inteiro mais próximo, mas o efeito desse arredondamento no desempenho do gráfico 
será muito pequeno, dada a magnitude dos tamanhos de amostra envolvidos. Os demais 
parâmetros (hi, LSCi e LSAi) permanecem os mesmos do gráfico adaptativo de c. Para o 
gráfico de controle np Fp, tem-se que n = c0 / p0, sendo seu limite superior de controle igual 
ao do gráfico c Fp. 

As conclusões apresentadas na Seção 4, quando da comparação entre os esquemas de 
monitoramento para os gráficos de c, também são válidas para os gráficos de np, quando a 
fração defeituosa p0 é pequena; os autores repetiram a comparação entre os esquemas para 
gráficos de np, para p0 = 0,0025 e p0 = 0,0200, e os resultados encontrados foram 
aproximadamente iguais aos resultados para os gráficos de c com mu0 = np0. 
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A obtenção de um projeto para o gráfico adaptativo de np na prática pode seguir o mesmo 
procedimento apresentado na Seção 5 para o projeto do gráfico de c. A mesma planilha pode 
ser utilizada, bastando substituir as expressões das probabilidades de transição p11, p12, p21 e 
p22 pelas expressões (26) e (27) acima. No caso do gráfico de np, o número de alternativas 
para os tamanhos de amostra é geralmente maior que no caso do gráfico de c, o que torna a 
busca mais longa; essa questão é administrável resolvendo o problema em etapas: primeiro 
admitindo apenas grandes variações no tamanho de amostra (por exemplo, de 100 em 100 
unidades), depois experimentando variações menores em torno da primeira solução. Em 
compensação, esse maior número de alternativas pode levar a melhores soluções (com 
resultados mais próximos aos da solução ótima). 

Os gráficos adaptativos de u e de p podem ser obtidos a partir dos gráficos adaptativos de  c  
e de np, simplesmente dividindo xk, LSCi e LSAi pelo tamanho de amostra mi ou ni. Cabe 
ao usuário decidir se considera esta complexidade adicional compensada pela vantagem 
de ter um único valor para a linha média, e estatísticas diretamente comparáveis 
independentemente do tamanho de amostra. 

 

7. Conclusões 

Os gráficos adaptativos por atributos são mais rápidos que os gráficos tradicionais de 
parâmetros fixos na detecção de deteriorações de diferentes magnitudes na qualidade do 
processo, sem requererem maior volume de inspeção ou oferecerem menor proteção contra 
alarmes falsos. Como conseqüência, para alcançar a mesma rapidez de detecção 
proporcionada pelos gráficos adaptativos, os gráficos de parâmetros fixos requerem maior 
volume de inspeção por unidade de tempo e/ou oferecem menos proteção contra alarmes 
falsos. Assim, fixando-se uma freqüência de alarmes falsos, o ganho obtido com o esquema 
adaptativo pode ser explorado em duas direções: conseguir detecção mais rápida de 
descontroles sem aumentar o custo de amostragem, ou reduzir o custo de amostragem sem 
reduzir a rapidez de detecção de descontroles. 

A magnitude desse ganho depende do projeto (conjunto de valores para os parâmetros) do 
gráfico adaptativo. O procedimento proposto na Seção 5 permite ao usuário obter o melhor 
projeto para um leque de valores operacionalmente viáveis do tamanho de amostra e do 
intervalo de amostragem. Esse procedimento se torna simples e rápido caso o usuário 
disponha de uma planilha em Excel que calcule e apresente as diversas medidas de 
desempenho para cada conjunto de valores dos parâmetros de projeto. Essa planilha está 
disponível, bastando contactar o primeiro autor. 

Este artigo tratou do projeto dos gráficos adaptativos de c, de np, de u e de p, com um, dois 
ou todos os parâmetros variáveis. Isto contempla todos os gráficos usuais por atributos, e as 
situações práticas em que não seja possível variar algum (ou alguns) dos parâmetros. 

As vantagens do esquema adaptativo se tornam tão mais relevantes quanto maior for o nível 
de exigência sobre o processo e quanto mais importante for, em decorrência, detectar 
alterações de menor magnitude no seu nível de qualidade. No caso de controle por atributos, 
essa relevância pode ser ainda maior que no caso de controle por variáveis, devido aos 
grandes tamanhos de amostra tipicamente requeridos. 
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ANÁLISE DISCRIMINANTE E REGRESSÃO LOGÍSTICA – RECONHECIMENTO 

DE PADRÕES PARA A SELEÇÃO DE PORTFÓLIOS NO MERCADO 
ACIONÁRIO BRASILEIRO 

 
 

Alysson Ramos Artuso 1, Anselmo Chaves Neto 1 
 

Resumo: Nesse artigo propõe-se a aplicação das técnicas multivariadas de análise 
discriminante e regressão logística para o reconhecimento de padrões no mercado 
acionário brasileiro. Com base no método de múltiplos, foram selecionados 22 
indicadores econômico-financeiros levantados para todas as empresas não-financeiras 
do período de 1999 a 2009. As regras de classificação construídas foram capazes de 
discriminar corretamente os grupos de ações com maior ou menor rentabilidade que o 
mercado com uma eficiência acima de 80%. Além disso, foram identificadas as 
variáveis preço de mercado, preço por valor contábil e taxa de dividendos como os 
atributos que melhor discriminam os grupos. Um estudo de carteira demonstrou a 
aplicabilidade dos modelos, inclusive contornando o problema de diversificação, com 
retornos ajustados ao risco significativos especialmente na medida do alfa de Jensen. 
Os resultados apontam para ineficiências no mercado acionário brasileiro, com 
preferência pelo investimento em ações de valor em detrimento ao investimento ações 
de crescimento. 
 
Palavras-chave: Análise Discriminante, Regressão Logística, Seleção de Portfólio, 
Análise Multivariada, Hipótese de Mercado Eficiente. 
 
Abstract: In this article, we suggested the application of the multivariate techniques 
discriminant analysis and logistic regression for the pattern recognize in Brazilian 
stock market. Based on the multiple model, 22 economic-financial indicators were 
selected for all non-financial companies in the period between 1999 and 2009. The 
classification rules constructed were able to discriminate the groups with higher or 
lower stock returns than the market with an efficiency greater than 80%. In addition, we 
identified the variables market price, price for book value and dividend yield as the 
attributes that best discriminate the groups. A portfolio approach demonstrated the 
applicability of models, including solving the diversification problem, with significant 
abnormal returns especially for Jensen’s alpha. The results point to inefficiencies in the 
Brazilian stock market, with a preference for investing in value stocks over growth 
stocks. 
 
Keywords: Discriminant Analysis, Logistic Regression, Portfolio Selection, 
Multivariate Analysis,  Efficient Market Hypothesis. 
 
Código JEL: G11 - Portfolio Choice; Investment Decisions 
 
Introdução 
 

A decisão de investir em ações deve ser precedida de uma análise das 
expectativas dos rendimentos a serem obtidos ao longo do prazo de permanência com a 
posição acionária. Dessa forma, a principal tarefa do investidor está na avaliação do 
retorno esperado em conjunto com o risco assumido devido ao capital aplicado. 
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São diversos os fatores que podem influenciar nos preços das ações, tanto 
internos, como os relacionados ao desempenho da empresa emissora, quanto externos, 
relacionados à economia do país e à expectativa dos agentes econômicos.  

Uma das formas de se analisar o investimento em ações e se construir portfólios 
é o método de múltiplos da escola fundamentalista, que se baseia em indicadores de 
mercado e em indicadores econômico-financeiros, os quais visam identificar ações 
subavaliadas em relação a seus pares. 

Estudos empíricos sobre esses indicadores são relativamente comuns em países 
com economia consolidada e mercado de capitais popularizado. Porém, sua utilização a 
outras épocas e a outros mercados não é simples, necessitando testes mais específicos. 

No Brasil, a comunidade científica tem voltado sua atenção para esse tema, o 
que já gerou alguma base científica sobre o assunto. Porém, é pouco difundida a 
utilização da Análise Multivariada nesses estudos, pois, tipicamente, as variáveis são 
avaliadas de maneira isolada. Exceções são os trabalhos de TAVARES (2010) e 
ARTUSO e CHAVES NETO (2010), que utilizaram técnicas de reconhecimento de 
padrões para analisar conjuntamente diversas variáveis fundamentalistas. 

Nessa lacuna, sugere-se a aplicação do reconhecimento de padrões multivariados 
de resposta dicotômica – a análise discriminante via função de Fisher e a regressão 
logística. Essas técnicas são capazes de contribuir tanto para o desenvolvimento de 
estratégias para seleção de ativos em um portfólio, como para a compreensão do 
funcionamento do mercado de capitais nacional, pois favorece a identificação de 
variáveis relevantes. Em geral, com melhores resultados na classificação do que 
modelos unidimensionais, os métodos multivariados são capazes de evidenciar relações 
complexas entre a estrutura de dados, além de apontar para as variáveis mais relevantes 
em termos de discriminação das observações. 

Para cumprir o objetivo de construir modelos para a construção de carteiras e 
contribuir para a compreensão do mercado acionário brasileiro, foram analisadas as 
empresas não-financeiras da Bolsa de Valores de São Paulo no período de 1999 a 2009. 
A partir de 22 indicadores foram construídas regras de classificação avaliadas pelo 
método de Lachenbruch e utilizadas para um estudo de carteira posterior. As carteiras 
foram avaliadas por três medidas de rentabilidade – o retorno logarítmico, o índice de 
Sharpe e o alfa de Jensen – com a execução de testes estatísticos paramétricos e não-
paramétricos com um nível de significância de 5%. Para comparar métodos de 
reconhecimento de padrões, foram utilizadas duas ferramentas distintas, a análise 
discriminante e a regressão logística. 

De modo geral, os modelos construídos tiveram um índice de acerto superior a 
80%, produzindo retornos acima dos de mercado de maneira consistente ao longo dos 
anos, com vantagem para o modelo baseado na Análise Discriminante. Os modelos 
também apontaram as variáveis Preço de Mercado, Taxa de Dividendos e Preço por 
Valor Contábil como as de maior relevância no cenário nacional. Tais resultados trazem 
indícios contrários à Hipótese do Mercado Eficiente para o contexto brasileiro. 

O conteúdo do presente artigo está organizado da seguinte maneira. A próxima 
seção apresenta o método de múltiplos, com as variáveis fundamentalistas utilizadas 
nesse estudo, a seção seguinte trata das medidas de risco habituais das finanças e da 
Hipótese do Mercado Eficiente, a quarta seção fornece um resumo da técnica de análise 
discriminante, a quinta aborda a regressão logística, seguida de uma seção sobre 
pesquisas similares. Na sétima seção são detalhados os dados utilizados e explicitada a 
metodologia de pesquisa, a oitava seção traz os resultados e discussões da aplicação das 
duas técnicas de análise multivariada aplicadas para a construção de portfólios, 
fechando com as considerações finais, as referências e um anexo, no qual são mostradas 
as definições das variáveis fundamentalistas utilizadas. 
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Método de múltiplos 
 

Os modelos de avaliação objetivam, em sua essência, avaliar uma empresa e 
projetar o comportamento futuro de seus ativos financeiros. Uma forma de se fazer isso, 
ligada à análise fundamentalista, é o método de múltiplos.  

O método de múltiplos procura avaliar os reflexos do desempenho da empresa 
por meio de indicadores econômico-financeiros em comparação com o valor de 
mercado de suas ações para apontar se elas estão sub ou sobre-avaliadas em comparação 
a seus pares. Para tal, são necessários indicadores balizados em termos de lucro, valor 
contábil ou receitas geradas.  

Baseado na literatura da área (ASSAF NETO, 2006; COPLAND; KOLLER; 
MURRIN, 2002; DAMODARAN, 2002, 2006; GRAHAM; DODD, 1951, GRAHAM, 
2007; MELLAGI FILHO; ISHIKAWA, 2003; PÓVOA, 2007), selecionou-se 22 
indicadores amplamente aceitos que serão analisados neste trabalho. São eles: Preço de 
Mercado (PM), Taxa de Dividendos (DY), Preço/Lucro (P/L), Preço/Vendas (P/V), 
Preço/Valor contábil (P/VC), Preço/Valor contábil tangível (P/VCT), Preço/Capital de 
Giro Líquido (P/CGL), Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE), Retorno sobre 
Ativos (ROA), Retorno sobre o Capital (ROC), Margem líquida (ML), Média do 
Crescimento dos Lucros por Ação (MCL), Liquidez Corrente (LC), Liquidez Seca (LS), 
Liquidez Geral (LG), Liquidez Imediata (LI), Grau de Endividamento (GE), 
Participação de Capitais de Terceiros Sobre Recursos Totais (PCTRT), Garantia do 
Capital Próprio ao Capital de Terceiros (GCPCT), Composição do Endividamento (CP), 
Liquidez Geral Modificada (LGM) e Grau de Endividamento Modificado (GEM). 
Embora esses indicadores sejam amplamente conhecidos, podem existir nomenclaturas 
ou definições variadas, motivo pelo qual eles são especificados no Anexo. 
 
Risco e hipótese de mercado eficiente 
 

Em finanças, o risco refere-se à probabilidade de se obter um retorno diferente 
do esperado, seja maior ou menor. Por isso, a comparação de retornos, isoladamente, 
não é suficiente para avaliar uma estratégia de investimento, afinal, um retorno maior 
pode ser proveniente de uma exposição maior ao risco.  

Duas das maneiras mais comuns de se ajustar retornos ao risco são o uso do 
modelo CAPM, que possibilita o cálculo do alfa de Jensen, e o uso do desvio padrão 
como medida de risco, que dá origem ao índice de Sharpe. 

Para seus cálculos, e mesmo para o uso de outros conceitos estatísticos, é 
frequente assumir que a série histórica de um ativo é contínua e se calcular o retorno a 
partir do logaritmo neperiano dos preços das ações: 

t
t

t 1

P
r ln

P−

 
=  

 
 

onde rt é o retorno da ação num momento t; Pt é o preço da ação num momento t; e Pt-1 é 
o preço da ação num momento anterior a t. 

O objetivo dessa transformação de cálculo para os retornos é satisfazer as 
hipóteses de normalidade dos dados e de homocedasticidade dos dados necessária para 
posteriores testes estatísticos paramétricos. Essa transformação normalizante é 
conhecida na literatura de Finanças e a premissa de que os retornos logarítmicos 
possuem distribuição normal e os preços possuem distribuição lognormal ao final de 
qualquer intervalo finito de tempo é frequentemente assumida.  

Assim, o alfa de Jensen é calculado por 
( )[ ]fmifii rrβr)E(rα −+−= , 

onde αi é a medida de performance de Jensen; E(ri) é o retorno médio do portfólio; rf é o 
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retorno livre de risco; βi é o coeficiente beta estimado para o investimento i; e rm é o 
retorno médio do mercado. 

E o índice de Sharpe é obtido por  

i

fi
i

σ

r)E(r
IS

−=  

onde ISi é o índice de Sharpe da carteira de investimento i; E(ri) e rf foram vistas 
anteriormente e σi é o desvio padrão de ri. Com os retornos considerados sendo sempre 
os retornos logarítmicos. 

A Hipótese de Mercado Eficiente (HME) está associada à ideia de que as séries 
de variações de preços dos ativos negociados no mercado de capitais comportam-se de 
maneira aleatória, não sendo possível discernir qualquer tendência nessas séries que 
permita a um investidor obter um retorno, ajustado para o risco, melhor que o do 
mercado.  

 Um mercado é considerado eficiente se a posse de um conjunto de informações 
It, sobre o mesmo não altera o retorno esperado ao investir no mercado. Ou seja, E(ri, 

t+1|It) = E(ri, t+1), onde E(ri, t+1|It) é o retorno esperado do ativo i no período t+1, 
condicionado ao conjunto de informações I, disponível no período t, e E(ri, t+1) é o 
retorno esperado não condicionado desse ativo. Em outras palavras, o preço dos ativos 
em qualquer momento é uma estimativa não viesada de toda a informação disponível. 

FAMA (1970) caracterizou o conjunto It de três formas diferentes: 
a) Quando It é composto por todas as informações de preços passados, há o 

mercado eficiente em sua forma fraca; 
b) Quando It é composto por todas as informações públicas (receitas, balanços 

etc), há o mercado eficiente em sua forma semiforte; 
c) Quando It é composto por todas as informações públicas e privadas 

(informações privilegiadas), há o mercado eficiente em sua forma forte. 
Durante as décadas de 1960 e 1970, grande parte das publicações na área das 

finanças tentou comprovar a hipótese de eficiência informacional do mercado, com 
quase todas favorecendo a HME. Porém, nas décadas seguintes, essa situação se 
inverteu devido, principalmente, à evolução da informática, ao uso de bancos de dados 
maiores e mais confiáveis e às técnicas estatísticas cada vez mais sofisticadas (COSTA 
JR; COSTA, 2000). Tais indícios de ineficiência são ainda mais fortes nos mercados em 
desenvolvimento como o brasileiro (COSTA JR, LEAL e LEMGRUBER, 2000; LIMA, 
2003; FORTI, PEIXOTO e SANTIAGO, 2009). 

 
Análise discriminante – Método de Fisher 

 
As técnicas estatísticas multivariadas que compõem a Análise Discriminante se 

referem à solução de problemas de classificação de novos objetos em conjuntos 
previamente definidos, e têm o objetivo específico de utilizar as diversas variáveis na 
composição de funções discriminantes que classificarão novos objetos no conjunto 
(grupo) mais adequado. Esta técnica é frequentemente utilizada no contexto de 
reconhecimento de padrões com o objetivo de construir regras de reconhecimento e 
classificação.  

As discriminações podem ser feitas através de processos supervisionados, que 
são utilizados quando se conhece os padrões, ou através de processos não-
supervisionados, usados quando não se tem um padrão reconhecido. Os métodos 
Função Discriminante Linear de Fisher (FDLF) e Modelo de Regressão Logístico 
Múltiplo (MRLM), FDLF são métodos supervisionados, enquanto a Análise de 
Agrupamentos (Clusters) é um método não-supervisionado. 
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Na Análise Discriminante, as categorias definidas (duas no caso deste trabalho) 
são denominadas por π1 e π2. Os objetos são separados ou classificados usando a base 
de suas medidas associadas a p variáveis aleatórias. Para avaliar se os grupos são 
significativamente diferentes, utiliza-se o teste T2 de Hotteling, equivalente ao teste t 
para médias amostrais univariadas. A estatística do teste é  

( ) ( )
1

2
1 2 0 p 1 2 0

1 2

1 1
T x x ' S x x

n n

−
  

= − − δ + − − δ        
  

 

onde Sp é a matriz de covariância amostral calculada de forma conjunta e que estima o 
parâmetro Σ, considerado comum. A forma de Sp é:  

( ) ( )1 1 2 2
p

1 2

n 1 S n 1 S
S

n n 2

− + −
=

+ −
 

e o produto da estatística T2 pela razão de graus de liberdade tem uma distribuição F 
com p e n1+n2-p-1 graus de liberdade, ou seja:   

 
O método de Fisher consiste em transformar as observações multivariadas X nas 

observações univariadas Y tal que os Y’s nas populações π1 e  π2 sejam separadas tanto 
quanto possível. 

Isso é feito através de combinações lineares dos X criando os Y’s, tendo em 
vista que combinações lineares são funções de X e por outro lado são de fácil cálculo. 
Portanto, seja µ1Y a média dos Y’s obtidos dos X’s pertencentes à população p1 e µ2Y a 
média dos Y’s obtidos dos X’s pertencentes a p2, então se seleciona a combinação linear 
que maximiza a distância quadrática entre µ1Y e µ2Y relativamente à variabilidade dos 
Y’s (GUIMARÃES, 2000). Portanto, seja µ1 = E(X|p1):  valor esperado de uma 
observação multivariada de p1; µ2 = E(X|p2):  valor esperado de uma observação 
multivariada de p2 e supondo a matriz de covariância Σ = E[(X - µi)(X - µi)’] ,    i = 1, 2 
como sendo a mesma para ambas as populações, então considerando a combinação 

linear X'C=Y  tem-se: 

|p |p
'

µ E(Y|p ) E( ) E( )1Y 1 1 1= = = =' 'C X C X C µ1, 

da mesma forma 

|p |p
'

µ E(Y|p ) E( ) E( )2Y 2 2 2= = = =' 'C X C X C µ2 

e 

CCCX'CX'C Σ====σ ')(V)(V)Y(V2
Y , 

que é a mesma para as duas populações. 
Segundo esse método, a melhor combinação linear vem da razão entre o 

quadrado da distância entre as médias e a variância de Y, ou seja, 

C'C

δ'C

C'C
2µ

'C1µ
'C(

Σ

2)(

Σ

2)

2
Yσ

2)2Yµ1Y(µ
=

−
=

− , 

onde: V( ) Σe= − =δ µ µ X1 2  

A razão anterior é maximizada por considerar que a matriz de covariância é 
positiva definida, e então a demonstração é feita aplicando o lema de maximização 
baseado nas desigualdades de Cauchy-Schwarz, resultando em 

)(1KΣ1KΣ 2µ1µδC −−=−=  para qualquer K ≠ 0 (JOHNSON; WICHERN, 1998).  

( )
( ) ( )

1 2

2 1 2
p,n n p 1

1 2

n n p 1
T ~ F 1

n n 2 p + − −
+ − −

− α
+ −
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Escolhendo-se K = 1 tem-se  

( )1Σ−= −
1 2

C µ µ  e 

( ) 1

1 2
'Y C X µ µ 'Σ X−= = −  

que é conhecida como Função Discriminante Linear de Fisher (FDLF). 
A FDLF transforma as populações multivariadas p1 e p2 em populações 

univariadas tais que as médias das populações univariadas são separadas tanto quanto 
possível relativamente à variância populacional considerada comum. 

Toma-se 
1Y (µ µ )'Σ X01 20

−= −  

como valor da FDLF para uma nova observação X0 e consideramos o ponto médio m 
entre as duas populações univariadas como 

1 1 1 'm (µ µ ) ( ) ( )1Y 2Y2 2 2
    

1 1m [( )'Σ ( )]
2

= + = + = +

−= − +

' 'C µ C µ C µ µ1 2 1 2

µ µ µ µ1 2 1 2

 

Pode-se mostrar, portanto, que E(Y0/p1) – m ≥ 0 e E(Y0/p2) – m < 0. Ou seja, se 
X0 ∈ p1, é esperado que Y0 ≥ m. Por outro lado se X0 ∈ p2, é esperado que Y0 < m.  

Como se trabalha com amostras, a FDLF será estimada por:  

X2X1XX
'

C 1
pS)'(ˆŶ −−== , 

sendo o ponto médio m estimado por 

2
2Y1Y

)(1
pS)'(

2
1m̂

+
=+−−= 2X1X2X1X , 

com 
( ) ( )1 1 2 2

p
1 2

n 1 S n 1 S
S

n n 2

− + −
=

+ −
 

Uma vantagem desse método é não necessitar da suposição de que as populações 
sejam distribuídas normalmente, entretanto, é assumido que as matrizes de covariância 
populacional Σ seja a mesma para os dois grupos. 

Uma maneira de construir modelos cuja variabilidade seja mais bem explicada, 
ao mesmo tempo em que pode maximizar a diferença entre os grupos, é o método 
stepwise (por etapas). Esse método sequência busca estimar a função discriminante 
selecionando variáveis para serem acrescentadas (forward stepwise) ou eliminadas 
(backward stepwise) do modelo até que alguma medida de critério geral seja alcançada. 
Este tem por objetivo selecionar variáveis que maximiza a previsão com o menor 
número de variáveis empregadas. Com isso, pode-se identificar as variáveis 
estatisticamente mais significantes para compor a função discriminante, uma vez 
somente variáveis que aumentem significativamente a capacidade discriminativa do 
modelo são adicionadas no método forward. De maneira análoga, uma variável presente 
na função discriminante é removida se a capacidade do modelo não for 
significativamente reduzida pela remoção dessa variável no método backward. 

Uma das estatísticas mais utilizadas para denotar a significância estatística do 
poder discriminatório de uma função discriminante é o lambda de Wilks. Ele é um dos 
critérios baseados na Análise de Variância Multivariada (MANOVA) para avaliar 
diferenças multivariadas entre grupos (HAIR, ANDERSON, TATHAM; 1987). Sua 
formulação é: 

p p

1
p p p p

det ( A ) 1

det ( A B ) det (I A B)−=
+ +

Λ =  
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onde pAp é a matriz de dispersão multivariada dentro do grupo (no caso geral, com 
distribuição Wp (Σ,m) ; m > p) e pBp a matriz de dispersão multivariada entre grupos (no 
caso geral, com distribuição Wp (Σ,n). 

Sendo λ um autovalor da matriz A−1B, então 1+ λ é um valor próprio I + A−1B: 
(I + A−1B)x = x + A−1Bx = x + λx = (1+ λ)x . 

Logo, o Lambda de Wilks pode ser escrito como: 

( ) ( )
( )p1

i
i 1

1 1
~ p, m, n

det I A B 1
−

=

=
+ ∏ + λ

Λ = Λ  

onde os λi são os autovalores de A−1B; p é a dimensão; m são os graus de liberdade dos 
resíduos e n os graus de liberdade da hipótese para o contexto apresentado. 

A distribuição exata do Lambda de Wilks não é conhecida, entretanto, se tem 
aproximações à distribuição (MARDIA, KENT, BIBBY; 1979). Para n = 2 e p > 2: 

1/s

1/s

pn
as 1 pn2. ~ F pn,as 1

pn 2

1 − +
 − + 
 

− Λ
Λ

 

com 
2

2 2

p n 1 p n 4
a m e s .

2 p n 5

− + −= − =
+ −

 

 
Regressão logística 
 

Os métodos de regressão têm como objetivo principal descrever a relação entre 
uma variável resposta (dependente) e uma ou mais variáveis explicativas 
(independentes). O que distingue o modelo de regressão logística do modelo de 
regressão linear é que a variável resposta no primeiro caso é binária ou dicotômica 
(GUIMARÃES, 2000). 

O modelo de regressão linear é do tipo 
E(Y|x) = β0 + β1X 

sendo que essa expressão implica que é possível para a esperança tomar qualquer valor 
entre -∞  e  ∞. 

Considerando dados dicotômicos a média condicional varia de 0 a 1, ou seja,  0 
≤ E(Y|x) ≤ 1, a distribuição acumulada de uma variável aleatória pode ser usada para 
proporcionar um modelo para E(Y|x) no caso que Y é dicotômica, é o caso da 
Regressão Logística.  

Usando a notação π(x) = E(Y|x), o modelo de regressão logística aqui adotado é 
β β x0 1eE(Y|x) π(x)
β β x0 11 e

+
= = +

+

 

com a transformação logit 

( )
x1β0βe1

x1β0βelnxln π +
+

+
=  

pode ser colocada na forma 

x1β0βπ(x)1
π(x)

lng(x) +=
−

= 






  

A importância dessa transformação é que g(x) tem diversas propriedades 
desejáveis do modelo de regressão linear, pois a logit g(x) é linear nos seus parâmetros. 
Porém existem diferenças em relação ao modelo de regressão linear, como a média 
condicional da equação de regressão que deve variar entre 0 e 1 e a distribuição dos 
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erros  que possui distribuição binomial com média zero e variância igual a π(x)[1-π(x)]. 
Assim, a Regressão Logística é uma técnica de análise que relaciona variáveis 

independentes, as quais podem ser métricas ou não métricas, a uma variável dependente 
binária. FÁVERO et al (2009, p. 13) afirmam que a previsão resultante é um valor entre 
zero e um ou, de outra forma, a probabilidade de obtenção do valor um, sendo, portanto, 
uma técnica “[...] útil para aferição da probabilidade de ocorrência de um evento e para 
identificação das características dos elementos pertencentes a cada categoria 
estabelecida pela dicotomia da variável dependente”. 

Esse desenvolvimento pode ser estendido para diversas variáveis independentes, 
de forma que o modelo de regressão logística múltipla a ser utilizado é expresso por: 

g(x)e1

g(x)e
π(x)

+
=  

onde:  g(x) = β0 + β1x1 + β2x2 + ... + βpxp (HOSMER; LEMESHOW, 1989) 
Da mesma forma que na Análise Discriminante via Função Linear Discriminante 

de Fisher, também podem utilizados métodos stepwise, tendo como estatística 
avaliadora o Lambda de Wilks, que podem reduzir o número de variáveis incorporadas 
ao modelo. 

Diferentemente do que ocorre com a Regressão Linear, a estimação exata dos 
parâmetros na Regressão Logística não possui uma forma analítica fechada, sendo que 
as soluções dos sistemas não-lineares de equações para estimação dos 'sβ  requerem a 
utilização de métodos iterativos na estimação desses parâmetros. 

Entretanto, considerando que o problema de estimação dos parâmetros pode ser 
entendido como um problema de otimização, pode-se considerar a utilização de algum 
método de minimização para esse fim. 

A estimação dos parâmetros para ajuste do modelo de regressão logística é 
comumente efetuado pelo Método Quase-Newton, pelo Método da Função 
Discriminante ou pelo Modelo de Locação de Variáveis Mistas. A opção adotada, por 
eficiência na estimação e facilidades computacionais, foi a do Método Quase-Newton. 
O software utilizado para tal foi o STATISTICA 8.0. 
 
Pesquisas similares 

 
Com o avanço das pesquisas na área, vários estilos de investimentos foram 

identificados e estudados, sobretudo a partir de 1970 nos Estados Unidos. Desses 
trabalhos, a Análise Fundamentalista se dividiu em recomendações de, basicamente, 
duas correntes: o investimento em valor (value) e o investimento em crescimento 
(growth). 

De forma resumida, o investimento em valor se concentra em empresas grandes 
e consolidadas no mercado, com taxas de crescimento estável, maior distribuição de 
dividendos e baixos múltiplos P/L e P/VC. A oposição a esses conceitos são as ações de 
crescimento (growth stocks) com altas taxas de crescimento, distribuição pequena ou 
inexistente de dividendos e elevados múltiplos P/L e P/VC, que refletem uma grande 
expectativa sobre os lucros futuros. 

SHARPE (1992) identificou que tamanho e value e growth eram características 
capazes de explicar o retorno obtido por portfólios de ação. Analisando o desempenho 
de fundos de investimento nos Estados Unidos, no período de 1985 até 1989, o autor 
verificou que, praticamente, duas variáveis eram capazes de diferenciar os retornos dos 
fundos: value/growth e small/large.  

A partir do estudo de SHARPE (1992) pode-se definir o investimento em valor 
como aquele no qual se procura empresas grandes e consolidadas, cujas ações estejam 
subvalorizadas em relação aos ativos que já possui. O investimento em crescimento 
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também consiste na seleção de ações subvalorizadas, mas do ponto de vista do potencial 
de crescimento de seus lucros. 

No Brasil, RAMOS, PICANÇO e COSTA JR (2000) compararam, para o 
período de 1988 até 1994, o retorno e risco de ações de valor e de crescimento 
concluindo que as ações denominadas value, devido ao baixo índice P/VC, 
apresentaram rentabilidade média superior ao portfólio de ações composto pelas ações 
denominadas growth. Constataram também que o coeficiente beta do modelo CAPM do 
portfólio value é, em média, um pouco menor do que o coeficiente beta do portfólio 
growth. 

COSTA JR e NEVES (2000) realizaram um estudo no mercado brasileiro cujo 
objetivo principal foi verificar a influência das variáveis fundamentalistas nas 
rentabilidades médias das ações. O período de análise compreende de 1987 a 1996 e as 
variáveis explicativas utilizadas nesse estudo foram: Preço/Lucro, Preço de Mercado, 
Preço/Valor Contábil e o beta do modelo CAPM.  

Os resultados obtidos no estudo de Costa Jr e Neves mostraram um 
relacionamento negativo entre a rentabilidade média das carteiras e as variáveis P/L, 
P/VC e PM. Contudo, embora as variáveis fundamentalistas analisadas no trabalho de 
COSTA JR e NEVES (2000) tenham influência nas explicações das variações das 
rentabilidades médias das ações, o beta é fortemente representativo, sendo a variável 
que mais se destacou nessa explicação. Assim, baseados nos testes realizados, os 
autores afirmaram que o CAPM está mal especificado, devido à possibilidade de 
inclusão de outros fatores no comportamento dos retornos dos ativos, além do beta. 

BRUNI (1998), analisando o comportamento de 265 ações preferenciais e 65 
ações ordinárias de empresas brasileiras negociadas na Bovespa, no período 
compreendido entre julho de 1986 e julho de 1997, encontrou as seguintes associações 
entre o retorno apresentado pelas ações e variáveis fundamentalistas. 

Ações ordinárias e preferenciais com o múltiplo P/VC baixo apresentaram 
retornos significativamente mais elevados para o período de 1988 a 1995. Em relação ao 
múltiplo P/L os resultados observados não foram considerados significativos para 
nenhum momento do período estudado, o mesmo ocorrendo para a relação preço por 
fluxo de caixa (P/FC). 

Com base na menor relação P/VC o portfólio constituído pelas ações ordinárias 
apresentou um retorno anual médio de 88%, frente a um retorno de 50% das ações 
preferenciais com baixa relação P/VC e 41% do índice de mercado Ibovespa. 

Não foi encontrada relação significativa entre risco e retorno das ações, a não ser 
para o período de 1988 a 1994 para as ações preferenciais. Nesse período foi encontrada 
uma associação positiva entre o retorno e o beta. 

Uma análise empírica da Taxa de Dividendos no mercado brasileiro foi realizada 
BUENO (2002) com dados de 1994 até 1999 que não observou evidências de uma 
associação entre a taxa de dividendos e o retorno das ações. Ao realizar um método de 
carteiras para comparação das rentabilidades, o autor observou que o portfólio composto 
por empresas que não distribuem dividendos obteve a maior rentabilidade, porém 
nenhum teste estatístico foi conclusivo sobre a significância dessa e das outras 
observações.  

SILVA (2003) analisou as variáveis Preço de Mercado, Preço por Lucro, Preço 
por Valor Contábil e o Retorno sobre o Patrimônio Líquido sobre o retorno das ações no 
mercado acionário brasileiro no período de 1993 a 2003. A pesquisa apresentou 
diferenças estatisticamente significativas apenas nos índices P/L e P/VC, com as 
carteiras compostas por baixos múltiplos apresentando retornos estatisticamente 
superiores, 117,4% e 107,5% ao ano, respectivamente, contra 50,4% do Ibovespa. 

Analisando a correlação entre variáveis fundamentalistas, o risco beta e o 
retorno das ações, NAGANO, MERLO e SILVA (2003) concluíram que existe uma 
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correlação positiva entre o retorno e o beta e liquidez das ações, e negativa entre o 
retorno e o valor de mercado, preço por valor patrimonial e Preço por Lucro. A amostra 
do estudo contou com as 55 empresas componentes do índice Ibovespa do período de 
1995 a 2000. A correlação mais significativa foi a do índice P/L, seguida por valor de 
mercado. Não foram identificadas correlações significativas entre o retorno das ações e 
os índices Preço/Fluxo de Caixa, Preço/Vendas, Taxa de Dividendos e os níveis de 
endividamento das companhias. 

ROSTAGNO, SOARES e SOARES (2008) analisaram 37 variáveis 
fundamentalistas para o período de 1995 a 2002 e identificaram a relevância do 
endividamento, tamanho, Retorno sobre Ativos e patrimônio líquido, P/L e DY, entre 
outras, como variáveis capazes de separar as carteiras entre vencedores e perdedoras no 
período.  

SANTOS (2010) também analisou a rentabilidade das ações de valor em 
comparação com as ações de crescimento no mercado brasileiro de 1989 a 2008. Como 
critério para a separação dos grupos, ele utilizou os quartis extremos dos múltiplos P/L e 
P/VC, que, quando baixos, caracterizariam empresas de valor. Foram analisados 
diversos contextos (mercados de alta/baixa, pré/pós plano Real, contração/expansão 
econômica) e em todos eles a carteira composta pelos ativos com os dois múltiplos 
baixos teve retorno significativamente superior (ao nível de 10%) à carteira de 
crescimento. 

Na proposição de modelos de reconhecimento de padrões, TAVARES (2010) 
analisou a aplicação da Análise Discriminante por meio de 23 indicadores no mercado 
acionário brasileiro entre 2005 e 2007. Dentre esses indicadores 14 são diferentes dos 
propostos na presente pesquisa: prazo de pagamentos a fornecedores, prazo de 
recebimentos, prazo de estocagem, giro do ativo, giro do patrimônio líquido, dívida 
financeira por ativo total, dívida financeira por patrimônio líquido, lucro operacional 
por dívida financeira, margem bruta, margem operacional, grau de alavancagem 
operacional, EBITDA por ação, lucro por ação e patrimônio líquido por ação. Os outros 
9 são iguais: LI, LC, LS, PCTRT, GE, CP, ML, ROA e ROE. 

As empresas foram separadas em grupo de Vencedoras e Perdedoras de acordo 
com o retorno de suas ações, com 50% em cada grupo e foram utilizadas funções 
discriminantes baseadas na regra do qui-quadrado mínimo, na função linear 
discriminante de Fisher e no modelo logit (Regressão Logística). O resultado aponta 
para a aplicabilidade da Análise Discriminante para a seleção de ativos, já que o sucesso 
de alocação dos ativos foi em torno de 60% e 70% nos três modelos, seja com o uso de 
todas as variáveis ou de somente as de maior poder discriminante, com os melhores 
resultados sendo dados pelo modelo logit. As variáveis que se mostraram significativas 
foram poucas, o que concede grande poder de síntese aos modelos, porém instáveis a 
cada ano, a saber, margem bruta (2005); prazo de recebimento, dívida financeira por 
patrimônio líquido e CP (2006); grau de alavancagem operacional (2007). Não foi 
realizado um estudo de carteira, nem aplicada as funções discriminantes de um ano para 
o período subsequente de forma a analisar a regra de alocação de maneira como seria 
possível de se proceder na prática. 

ARTUSO e CHAVES NETO (2010) fizeram uma avaliação dos múltiplos 
introduzida por Benjamin Graham, considerado um dos criadores da análise 
fundamentalista, mostrando que a filtragem passiva, que pode ser considerada uma 
forma rudimentar de reconhecimento de padrões, poder ser adaptada ao mercado 
brasileiro e gerar retornos ajustados superiores ao Ibovespa. No estudo foram 
consideradas nove variáveis, com somente uma não presente nesta pesquisa, o número 
de anos com lucros em declínio de uma empresa. Todas as demais variáveis estão entre 
as 22 deste trabalho: P/L, DY, P/VCT, P/CGL, LGM, GEM, MCL E LC. Nos estudos 
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de carteira realizados, a estratégia proposta alcançou rentabilidades significativamente 
superiores ao mercado, com alfa de Jensen de 26,26% ao ano. 

 
Material e métodos 

 
A amostragem dos dados deste estudo consiste em todas as empresas não-

financeiras listadas na Bovespa negociadas no ano entre 1999 e 2009. Os dados foram 
levantados da plataforma Economatica. Após a retirada dos outliers, entendidos como 
as observações que ultrapassaram três desvios padrões nas duas primeiras componentes 
principais, e das empresas que não continham todos os dados disponíveis, houve uma 
média de 200 observações a cada ano. 

Como os balanços das empresas são divulgados até março do ano posterior ao 
qual se refere, foi tomado o último dia útil do mês de março como data para o 
levantamento de dados e cotações. Assim, o modelo de 2009, por exemplo, foi 
construído a partir dos dados disponíveis em 31/03/2010 e seus ativos foram 
classificados de acordo com a rentabilidade até 31/03/2011.  

Foram incluídas no grupo Sucesso as ações que apresentaram, simultaneamente, 
rentabilidade acima do mercado nas três medidas usadas: retorno logarítmico, índice de 
Sharpe e alfa de Jensen. Caso contrário, os ativos foram alocados no grupo Fracasso. 

As funções discriminantes foram construídas pelo método forward stepwise, no 
qual apenas algumas variáveis são incluídas no modelo – o que favorece a identificação 
das variáveis, a separação dos grupos e, consequentemente, a eficiência das funções 
discriminantes. O teste T2 de Hotelling foi significativo para todos os anos, conforme 
mostra a Tabela 1. 

 
TABELA 1: TESTES T2 DE HOTELLING PARA MODELO FORWARD STEPWISE 

Ano Quantidade de 
variáveis incluídas 

Lambda de Wilks p-value 

1999 14 0,590628 0,000000 
2000 6 0,781776 0,000001 
2001 9 0,862613 0,001066 
2002 3 0,965280 0,049084 
2003 7 0,823822 0,000059 
2004 4 0,872876 0,000034 
2005 5 0,887949 0,000247 
2006 7 0,817520 0,000019 
2007 4 0,881922 0,000284 
2008 6 0,905841 0,002686 
2009 3 0,943123 0,009031 

 
Os modelos de classificação foram avaliados segundo a abordagem de 

Lachenbruch. Essa abordagem consiste num método de validação cruzada, na qual uma 
observação é excluída, constrói-se o modelo de classificação sem considerá-la e então 
se classifica a observação retirada anteriormente, processo repetido para todas as 
observações. 

Na sequência, as regras de classificação foram utilizadas para alocar ativos no 
ano seguinte a sua construção. Ou seja, foram aplicadas para dados de fora do conjunto 
de treinamento e avaliados segundo um estudo de carteira, primeiro com as alocações 
originais e, num segundo momento, somente com as 12 alocações de maior escore no 
grupo Sucesso. 

A abordagem de carteira pode trazer indícios acerca de eficiência do mercado, 
caso encontre resultados significativamente superiores. Todavia, muitos são os cuidados 
com essas conclusões. O primeiro é que um teste de eficiência de mercado tanto testa a 
eficiência de mercado como testa a eficácia do modelo utilizado para calcular os 
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retornos esperados. Ou seja, quando surge uma evidência de retornos excedentes em um 
teste de eficiência de mercado, isto tanto pode ser um indicativo de que os mercados são 
ineficientes quanto pode indicar que o modelo utilizado para calcular os retornos 
esperados está equivocado, ou ambos. Embora essa situação possa parecer um dilema 
inescapável, se as conclusões de um estudo forem confirmadas por vários modelos e 
para vários períodos, é muito mais provável que os resultados estejam sendo gerados 
devido a verdadeiras ineficiências do mercado do que a má especificação do modelo. 

Os próprios modelos utilizados para calcular os retornos esperados possuem 
vieses dos quais o pesquisador precisa estar consciente. O uso do retorno logarítmico 
tem um viés em direção a estratégias de alto risco, o índice de Sharpe possui tendência 
de penalizar carteiras que não sejam bem diversificadas, o modelo CAPM tende a 
subestimar o risco de ações menos negociadas e assim por diante (DAMODARAN, 
2006; COSTA JR; NEVES, 2000). Por isso, não deve ser usado apenas uma medida 
isolada de rentabilidade para se testar uma estratégia e, como consequência, a eficiência 
dos mercados. De certa maneira, as três medidas aqui utilizadas são complementares, 
visto que possuem diferentes vieses, justificando suas escolhas. 
 
Resultados e discussão 

 
As técnicas de reconhecimento de padrões utilizadas, Análise Discriminante 

via função linear de Fischer (FDLF) e Regressão Logística (MRLM) foram utilizadas, 
primeiro, para identificar as variáveis mais relevantes para diferenciar ativos com 
rentabilidade superior ao mercado dos que não possuem tal rentabilidade. Para esse 
objetivo, contou-se com o método forward stepwise. A Tabela 2 traz variáveis incluídas 
a cada ano nos modelos.  

 
TABELA 2: VARIÁVEIS PRESENTES NAS FUNÇÕES DISCRIMINANTES 
Ano FDLF MRLM 
1999 PM,  P/L, P/V, P/VC, P/CGL, ROE, ROA,  ROC,  

MCL, LI, GE, PCTRT, LGM, GEM 
PM, LI, GE, GEM 

2000 PM, DY, P/VC, P/CGL, GCPCT, CP PM, P/VC 
2001 PM, DY, P/V, P/CGL, LC, LG, LI, GCPCT, LGM DY, P/CGL, LI 
2002 DY, ML, LGM LG, GCPCT 
2003 PM, DY, P/L, P/VC, ROA, PCTRT, CP PM, 
2004 PM, DY, LC, LI PM,  DY 
2005 P/VCT, P/CGL, MCL, LC, CP P/VC, CP 
2006 PM, DY, P/VC, P/CGL, ROC, MCL, CP, GEM PM,  P/VC 
2007 PM, DY, GE, PM, DY, ROC, LC 
2008 DY, P/VC, LC, GE, GCPCT, GEM P/VC, 
2009 DY, P/VC, ROC DY, PCTRT 
 

As funções para o reconhecimento de padrões são construídas a partir dos 
grupos Sucesso e Fracasso. Como o mercado acionário é dinâmico, ou seja, como o 
conjunto de empresas que apresentam alta rentabilidade não é muito estável ao longo do 
tempo, poderia se esperar uma alternância nas variáveis que diferenciam esses grupos 
nas regras de seleção. Contudo, três variáveis se mostraram recorrentes ao longo dos 
anos: Preço de Mercado (PM), Taxa de dividendos (DY) e Preço por Valor Contábil 
(P/VC). 

O Preço de Mercado é uma variável dada como significativa em diversos 
trabalhos nacionais e internacionais de diferentes épocas, como em COSTA JR e 
NEVES (2000), SILVA (2003) e NAGANO, MERLO e SILVA (2003). Nos estudos 
levantados parece não haver uma direção muito bem definida sobre qual direção é mais 
vantajosa para o Preço de Mercado, alguns apontando para vantagens de pequenas, 
outros para grandes empresas quando se trata de investimento em valor.  
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Os estudos sobre a distribuição de dividendos (BUENO, 2002; ROSTAGNO, 
SOARES e SOARES, 2008) também não são conclusivos, mas quando apontam 
relevância para essa variável sempre relacionam altas taxas de distribuição de 
dividendos com maiores retornos dos ativos. 

Uma possível explicação, assim como para o PM, também passa pelos períodos 
analisados. Entre 1999 e 2011, o Brasil e o mundo passaram por diversos momentos de 
inquietação dos mercados financeiros, que provocaram rápidos movimentos e grandes 
quedas nas bolsas de valores. Como citado, houve o estouro da “Bolha da Nasdaq” em 
2000, a crise Argentina e o 11 de setembro, em 2001, o risco político da eleição do 
presidente Lula em 2002 e a crise do subprime em 2008, além da crise da dívida pública 
da Zona do Euro em 2010 e 2011. Lembrando que as regras de classificação são 
construídas a partir da variação da série temporal das cotações, portanto, mesmo eventos 
ocorridos no início de 2011 podem ter impactado sobre a construção dos modelos 
discriminantes.  

É fato costumeiro no mercado acionário que, em períodos de alta volatilidade, os 
investidores migrem de ativos mais arriscados para os entendidos como de menor risco. 
Mantendo-se no campo acionário, ativos de grandes companhias e que pagam altos 
dividendos são entendidos como tal, afinal, do ponto de vista desses investidores, o 
tamanho e a distribuição dos lucros da empresa minimizam o risco da perda de capital 
ao se aplicar naquele papel.  

Com essa premissa e dados os estudos passados e a janela temporal dessa 
pesquisa, não se pode descartar a conjuntura econômica do período como fator 
condicional para a importância ou não, e em qual direção, das varáveis PM e DY . 
Diante disso, com base nos modelos construídos, esperasse que os investimentos em 
ativos de grandes empresas e com alta distribuição de dividendos continuem se 
destacando se os momentos de instabilidade continuarem frequentes nas próximas 
décadas. 

Era de se esperar que o índice P/VC fosse um dos mais relevantes na construção 
dos modelos de classificação dos papeis. Afinal, ele é tido como a principal variável a 
influenciar os retornos de ações em dezenas de trabalhos científicos, como BRUNI 
(1998); RAMOS, PICANÇO; COSTA JR (2000); COSTA JR; NEVES (2000) e SILVA 
(2003). Dessa forma, diferentes técnicas se reforçam ao apontar esse indicador como 
fundamental na análise de ativos, independente do mercado ou do momento econômico 
vivido. 

Em menor grau que as três variáveis discutidas até então, mas também frequente 
nas funções discriminantes construídas, está a razão Preço por Capital de Giro Líquido 
(P/CGL). Assim, como o P/VC, ela funciona como um filtro de preço, indicando se a 
empresa está barata ou cara em relação ao capital de giro descontada a dívida financeira 
da empresa. Esse também é o critério mais restritivo dos filtros de Graham, que já foi 
testado com sucesso por ARTUSO e CHAVES NETO (2010). 

Pelos resultados e pelos ativos selecionados, constata-se que os modelos de 
reconhecimento de padrões indicam ativos de alto PM, alto DY e baixo P/VC como os 
de rentabilidade acima da média de mercado. Essas são justamente as características que 
definem as ações de valor e esse resultado é um grande indício do destaque do 
investimento em valor face ao investimento em crescimento para o mercado acionário 
brasileiro, conforme observado por SANTOS (2010). O que também se mostra coerente 
com os estudos de baixos múltiplos de preço conduzidos por RAMOS, PICANÇO e 
COSTA JR (2000), NAGANO, MERLO e SILVA (2003) e ROSTAGNO, SOARES e 
SOARES (2008). 

Para avaliar os modelos construídos de reconhecimento de padrões, conferindo 
peso aos apontamentos feitos anteriormente, tem-se a Abordagem Lachenbruch. A 
Tabela 3 traz o índice médio de acerto das regras de classificação. Os percentuais 
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mostrados correspondem a quantas ações do grupo Sucesso (ou Fracasso) foram 
efetivamente classificadas como de Sucesso (ou Fracasso) pelo modelo. O que resta 
para 100% foi classificada de maneira incorreta pelo modelo. 
 
TABELA 3: MÉDIA DO ÍNDICE DE ACERTO DAS FUNÇÕES DISCRIMINANTES 

PELA ABORDAGEM LACHENBRUCH 
 FDLF Stepwise MRLM Stepwise 

Grupo Percentual 
correto 

Class 
como 

Class 
como 

Percentual 
correto 

Class 
como 

Class 
como 

Sucesso Fracasso  Sucesso Fracasso 

Sucesso 15,54% 5,18 29,82 14,37% 4,55 30,55 
Fracasso 97,62% 3,45 141,27 98,60% 1,91 142,73 
Total 81,96% 8,64 171,09 82,30% 6,45 173,27 

 
Os modelos tiveram avaliação bastante próxima, com um índice de acerto total 

de 81,96% para a FDLF e 82,30% para o MRLM. Eles se mostraram particularmente 
eficientes para discriminar as empresas sem rentabilidade acima do mercado (grupo 
Fracasso), acertando 97,62% e 98,60% das classificações, respectivamente. Também 
foram estáveis as medidas ano a ano, com um acerto mínimo de 68,1% e máximo de 
91,7% de acerto total para a FDLF e 70,1% e 91,8% para o MRLM. 

A maior concentração de erro dos modelos se deu ao classificar uma empresa 
Sucesso no grupo Fracasso. Na FDLF, 15,54% das empresas eram alocadas 
corretamente. No MRLM, o índice de acerto bastante próximo: 14,37%. A princípio, tal 
procedimento não é tão prejudicial para o investidor como seria classificar um alto 
índice de empresas do grupo Fracasso como Sucesso, apenas se mostra conservador ao 
alocar poucos ativos para o grupo sucesso.  

Esse grau de acerto na avaliação é cerca de 15 pontos percentuais superior aos 
alcançados por TAVARES (2010) em estudo similar já citado. Tal diferença se deve, 
possivelmente, às diferentes variáveis de entrada do modelo (60% delas são diferentes) 
e à maneira de separação dos grupos: aqui com base em três medidas de rentabilidade 
em comparação com o Ibovespa, no estudo comentado  uma divisão 50%-50% com 
base somente no retorno dos ativos. 

Uma maneira de validar o modelo, ao mesmo tempo em que se propõe sua 
utilização como estratégia de investimento, é testar as regras de classificação para a 
montagem de portfólios nos anos posteriores à construção do modelo. Ao se fazer um 
estudo de carteira nesses portfólios tem-se as rentabilidades indicadas nas Tabelas 5 e 6. 
A média dos retornos foi calculada pelo logaritmo neperiano da razão entre o preço 
carteira no final do período pelo preço da carteira no início do período. O Índice de 
Sharpe foi calculado considerando o retorno médio da carteira, seu desvio padrão e a 
taxa livre de risco (tomada como a Taxa Selic). O Alfa de Jensen foi calculado 
considerando o retorno médio da carteira, o retorno médio do mercado (tomado como o 
Índice Bovespa), o coeficiente beta de ajuste da carteira em relação ao mercado e a taxa 
livre de risco (tomada como a Taxa Selic).  
 

A média dos retornos das estratégias foi superior ao mercado em todos os 
períodos analisados. Na carteira de um ano, o retorno médio máximo foi alcançado pelo 
Modelo de Regressão Logística Múltipla, 25,18%. Contudo, nenhum dos valores se 
mostrou significativo. 
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TABELA 5: MÉDIA DO RETORNO, ÍNDICE DE SHARPE E ALFA DE JENSEN 
PARA DIFERENTES PERÍODOS – FDLF STEPWISE 

 Média dos 
Retornos da 

Carteira (a.p) 

Média dos 
Retornos do 

Ibovespa (a.p) 

Índice de 
Sharpe da 
carteira 

Índice de 
Sharpe do 
Ibovespa 

Média do Alfa de 
Jensen (a.p.) 

1 ano 18,49% 16,05%      0,0415       0,0140  -6,62% 
2 anos 49,12% 36,24%      0,0427       0,0155  **36,44% 
3 anos 79,32% 56,88%      0,0401       0,0136  **76,86% 
5 anos 120,94% 101,78%      *0,0360       0,0149  **76,55% 
* valores estatisticamente positivos/superiores ao Ibovespa no teste t de Student 
** valores estatisticamente positivos/superiores ao Ibovespa no Wilcoxon-Mann-Whitney 
 
TABELA 6: MÉDIA DO RETORNO, ÍNDICE DE SHARPE E ALFA DE JENSEN 

PARA DIFERENTES PERÍODOS – MRLM STEPWISE 
 Média dos 

Retornos da 
Carteira (a.p) 

Média dos 
Retornos do 

Ibovespa (a.p) 

Índice de 
Sharpe da 
carteira 

Índice de 
Sharpe do 
Ibovespa 

Média do Alfa de 
Jensen (a.p.) 

1 ano 25,18% 16,05%      0,0509       0,0140  13,14% 
2 anos 48,97% 36,24%      0,0343       0,0155  17,58% 
3 anos 73,59% 56,88%      0,0281       0,0136  23,13% 
5 anos 114,25% 101,78%      0,0267       0,0149  *23,98% 
* valores estatisticamente positivos/superiores ao Ibovespa no teste t de Student 
** valores estatisticamente positivos/superiores ao Ibovespa no Wilcoxon-Mann-Whitney 

 
O índice de Sharpe dos modelos também foi maior que o índice de Sharpe do 

Ibovespa em todos os períodos analisados, novamente com destaque para a estratégia 
MRML e sem significância estatística. 

O alfa de Jensen se mostrou em todos os períodos, exceto para a carteira de um 
ano da FDLF. Entretanto, esse medidor, que não pode ser assumido como gaussiano 
nesse caso, foi significativamente positivo segundo o teste não paramétrico de 
Wilcoxon-Mann-Whitney para as demais janelas temporais desse mesmo modelo. No 
MRLM, o alfa de Jensen só foi significativo para a carteira de 5 anos.  

Um fator que contribuiu para a dispersão dos retornos e, consequentemente,  
para menor sucesso dos testes de hipótese, foi a alta variabilidade da quantidade de 
ativos nas carteiras montadas nas duas estratégias. Mesmo com os bons resultados do 
modelo, em alguns anos muitos papeis foram selecionados, desfazendo o caráter 
conservador que os modelos possuíam quando avaliados sobre a base de dados em que 
foram construídos. Houve ano (2003) com somente um ativo selecionado, enquanto 
houve ano (2008) com 100 ações em carteira. Isso acarreta uma maior volatilidade dos 
retornos e baixos valores nas duas medidas ajustadas ao risco. Na média, a FDLF 
selecionou 23,8 ativos por ano e o MRLM selecionou 34,1.  

Estudos do mercado brasileiro (CERETTA e COSTA JR, 2000; ASSAF NETO, 
2006; OLIVEIRA e PAULA, 2008) têm indicado a quantidade ótima de ativos para o 
investidor médio entre 10 e 12. Assim, é possível utilizar os escores das funções 
discriminantes para se selecionar, por exemplo, apenas os 12 ativos de maior escore do 
grupo Sucesso, criando sempre portfólios com um número equilibrado de ações. 

Procedendo dessa maneira, têm-se um novo estudo de carteira, cujas medidas de 
rentabilidade estão sintetizadas nas tabelas 7 e 8. 

 
A inclusão das 12 primeiras ações melhorou a rentabilidade do modelo em 

praticamente todas as medidas, em comparação com o modelo anterior e, novamente, 
supera as marcas de mercado, mas nem sempre de forma significativa. A carteira de um 
ano teve desempenho bastante parecido nas duas estratégias com 12 ativos, 23,89% de 
retorno e 12,01% de alfa de Jensen para a FDLF e 23,62% de retorno e 12,16% para o 
alfa de Jensen do MRLM. 
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TABELA 7: MÉDIA DO RETORNO, ÍNDICE DE SHARPE E ALFA DE JENSEN 
PARA DIFERENTES PERÍODOS – 12 ATIVOS FDLF STEPWISE 

 Média dos 
Retornos da 

Carteira (a.p) 

Média dos 
Retornos do 

Ibovespa (a.p) 

Índice de 
Sharpe da 
carteira 

Índice de 
Sharpe do 
Ibovespa 

Média do Alfa de 
Jensen (a.p.) 

1 ano 23,89% 16,05%     *0,0590       0,0140  *12,01% 
2 anos 45,36% 36,24%      0,0422       0,0155  13,41% 
3 anos 72,41% 56,88%      0,0382       0,0136  *22,31% 
5 anos 122,68% 101,78%      0,0354       0,0149  *35,14% 
* valores estatisticamente positivos/superiores ao Ibovespa no teste t de Student 
** valores estatisticamente positivos/superiores ao Ibovespa no Wilcoxon-Mann-Whitney 
 
TABELA 8: MÉDIA DO RETORNO, ÍNDICE DE SHARPE E ALFA DE JENSEN 

PARA DIFERENTES PERÍODOS – 12 ATIVOS MRLM STEPWISE 
 Média dos 

Retornos da 
Carteira (a.p) 

Média dos 
Retornos do 

Ibovespa (a.p) 

Índice de 
Sharpe da 
carteira 

Índice de 
Sharpe do 
Ibovespa 

Média do Alfa de 
Jensen (a.p.) 

1 ano 23,62% 16,05%      0,0472       0,0140  *12,16% 
2 anos 41,11% 36,24%      0,0342       0,0155  *11,17% 
3 anos 64,87% 56,88%      0,0277       0,0136  15,20% 
5 anos 110,29% 101,78%      0,0245       0,0149  *24,74% 
* valores estatisticamente positivos/superiores ao Ibovespa no teste t de Student 
** valores estatisticamente positivos/superiores ao Ibovespa no Wilcoxon-Mann-Whitney 

 
O Índice de Sharpe foi significativo na carteira de um ano da FDLF, já o alfa de 

Jensen foi significativamente superior a zero em três dos quatros períodos para cada um 
dos modelos. 

Esses resultados significativos nas medidas ajustadas ao risco, em especial no 
alfa de Jensen, dão indícios da existência de informações nos balanços contábeis das 
empresas suficientes para separá-las classificá-las de acordo com sua rentabilidade e, 
assim, gerar estratégias capazes de identificar ações como potencialmente bons 
investimentos. 

Além disso, apesar de pequenas diferenças na escolha de variáveis entre os 
modelos, a tônica para separar ações vencedoras das demais se dá pela escolha de 
investimentos em valor. Tanto que as ações selecionadas para os modelos são bastante 
estáveis, sendo recorrentes as presenças de empresas como Petrobrás (PETR4), Vale 
(VALE5), Telesp/Telefônica (TLPP4), Ambev (AMBV3), Itausa (ITSA3), AES Tietê 
(GETI4), Eletrobrás (ELET3), Companhia Siderúrgica Nacional (CSN3), Embraer (3), 
Telemar (TNLP4) e Telemar Norte Leste (TMAR5) entre as escolhidas nas 10 carteiras 
montadas entre 2000 e 2009. O quadro 9 traz os principais ativos selecionados modelos 
pelas técnicas de reconhecimento de padrões. 

 
QUADRO 9 – PRINCIPAIS AÇÕES SELECIONADAS PELOS MODELOS FDLF E 

MRLM 12 STEPWISE 
ATIVOS FLFD MRLM Total 

PETR4 7 6 13 
VALE5 6 7 13 
TLPP4 6 7 13 
AMBV4 4 4 8 
ITSA3 2 5 7 
GETI4 3 2 5 
ELET3 2 3 5 
CSNA3 2 3 5 
EMBR3 1 3 4 
TMAR5 1 3 4 
TNLP4 1 3 4 
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Desse modo, mostra-se que há espaço para a aplicação de técnicas multivariadas 
de reconhecimento de padrões para esclarecer a dinâmica de funcionamento do mercado 
acionário brasileiro e, também, como estratégia para a construção de portfólios com 
rentabilidade acima do mercado. Sem elas, de modo apenas univariado, não seria 
possível comparar da maneira como foi feito a influência de diversas variáveis e 
determinar as de maior relevância para a construção dos modelos. Além disso, o uso dos 
escores das funções discriminantes são uma opção para a montagem de portfólios com o 
grau de diversificação que for desejado, contornando o problema de excesso ou escassez 
de ativos. 

Entretanto, não se pode afirmar categoricamente que a Hipótese de Mercado 
Eficiente não é válida. Isso porque, ao investigá-la, é preciso tomar como opção um ou 
mais modelos de mensuração de risco, que, como dito, também acabam sendo testados. 
Por isso, em geral, não é possível fazer afirmações conclusivas sobre se o mercado é 
ineficiente ou se o modelo de mensuração de risco que é inadequado. Dessa forma, uma 
sugestão para trabalhos futuros é a utilização de outras medidas de avaliação além do 
alfa de Jensen e do índice de Sharpe, como o M ao quadrado, índice de Treynor ou 
outros, de forma a se colher mais indícios sobre o sucesso das estratégias. Afinal, 
quanto mais indicadores de risco apontarem para a existência de estratégias de seleção 
que superam significativamente o mercado, mais consistentes são as evidências de sua 
inaplicabilidade. 

Também, apesar da extensão temporal, não se pode descartar a possibilidade das 
estratégias terem se beneficiado de ocorrências presentes somente nos anos estudados 
(de 1999 a 2009). Apesar de esse período ter compreendido momentos de crise e euforia 
do mercado financeiro, o modelo pode não ser tão satisfatório em outros períodos e em 
outras realidades econômicas. A manutenção desse estudo nos anos posteriores, sua 
aplicação em outros intervalos temporais, como janelas trimestrais, e em outros países é 
uma forma de elucidar a estabilidade desses resultados.  

Para refinar os modelos é possível utilizar outras técnicas de seleção de 
variáveis, como backward stepwise, ou modificar a forma de definição dos grupos 
Sucesso e Fracasso, que foi restritiva ao se considerar as três medidas simultaneamente. 
Mesmo porque, na composição de um portfólio, modifica-se o risco individual de cada 
ativo, com algumas combinações de ativos podendo ser mais favorecidas que outras.  

Como alternativa às técnicas de reconhecimento de padrões empregadas, há o 
uso de redes neurais artificiais, utilizada com sucesso em diversos campos similares, 
máquinas de vetor de suporte (SVM) e árvores de decisão baseadas na entropia da 
informação.  

Na mesma linha, sugere-se o uso da teoria dos conjuntos aproximativos como 
ferramenta de data mining, na qual se pode utilizar os conceitos de núcleo e redução 
para identificar as variáveis mais significativas na separação de grupos e, a partir delas, 
adotar regras de decisão. Uma das vantagens dos conjuntos aproximativos é que eles 
não necessitam de nenhuma informação preliminar ou adicional sobre os dados. Além 
dessa característica, pode-se fazer um tratamento quantitativo da incerteza, se utilizar 
métricas estatísticas para avaliar a importância das regras e combiná-los com outras 
arquiteturas, como a redes neurais. 

A análise realizada se baseou no estudo de carteiras ano a ano, ou período ao 
período, em separado. Com isso, não se levou em consideração uma possível correlação 
entre as informações de um ano para outro dentro de uma mesma empresa. Essa 
estrutura temporal também pode ter rico potencial discriminatório, sendo um 
interessante caminho de pesquisa usar da teoria de modelagem de dados longitudinais 
para a construção de apenas um modelo simultaneamente para todos os anos. 

Por fim, a divisão de ações entre rentáveis ou não foi bastante conservadora, 
considerando as rentáveis somente as que apresentavam rentabilidade acima do mercado 
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para as três medidas. Embora seja uma medida bastante sensata para o investidor, se 
poderia trabalhar com mais informações se essa classificação fosse feita em mais de 2 
categorias. Uma alternativa seria criar 4 categorias, em que a primeira delas seria o 
grupo de ações que não apresentam rentabilidade acima do mercado para nenhuma das 
três medidas, a segunda, para apenas duas medidas, e assim por diante. Neste caso, um 
Modelo Logístico Multinomial e as próprias técnicas de Análise Discriminante 
poderiam ser usados no processo de classificação.  

A exclusão das empresas que não continham toda a base de dados completas 
também é uma decisão conservadora que não precisa ser seguida em trabalhos futuros, 
uma vez que os métodos de classificação são capazes de lidar com esse tipo de situação 
e classificar os dados utilizando toda a informação disponível. O mesmo pode ser dito 
da retirada das empresas consideradas outliers, que não necessariamente precisariam ser 
excluídas. Uma possibilidade é proceder o estudo com essas observações atípicas e 
verificar se elas causam problemas de mensuração. Além disso, existem métodos 
robustos à presença de outliers que podem ser utilizadas, como o Modelos de Misturas.  
 
Considerações finais 
 

Nesse trabalho apresentou-se uma forma de se utilizar técnicas estatísticas 
multivariadas para reconhecer e classificar empresas que estejam possivelmente 
subavaliadas pelo mercado. Tal processo se baseia no uso de modelos de 
reconhecimento de padrões, nos conceitos teóricos da escola fundamentalista e, 
particularmente, no método de múltiplos, com a identificação de variáveis explicativas 
entre índices bursáteis e econômico-financeiros, todos publicamente disponíveis. Com 
isso, abre-se a oportunidade de se testar também a Hipótese de Mercado Eficiente em 
sua forma semiforte no mercado acionário brasileiro. 

As técnicas de reconhecimento de padrões empregadas, Função Discriminante 
Linear de Fisher e Modelo de Regressão Logística Múltipla, foram aplicadas pelo 
método forward stepwise. Os resultados da avaliação de Lachenbruch foram 
satisfatórios, com um índice de acerto na classificação de cerca de 82% nos dois casos. 
Entretanto, as funções se mostraram bastante conservadores para designar uma ação 
como de sucesso, estando aí a maior concentração de erros das funções discriminantes, 
o que não é de todo prejudicial, mas pode acarretar problemas de diversificação. 

Pelos resultados desses modelos, que foram muitos semelhantes, extrai-se que 
basicamente três variáveis são as capazes de diferenciar significativamente as ações 
com retorno acima do mercado das demais: o Preço de Mercado, a Taxa de Dividendos 
e o Preço por Valor Contábil. Também com alguma relevância, há a presença de outro 
múltipo, a variável Preço por Capital de Giro Líquido. Diante dessas variáveis e da 
classificação das ações nos grupos Sucesso e Fracasso, observou-se que a designação de 
sucesso é frequentemente atribuída às empresas de valor, em contraposição às empresas 
de crescimento.  

Um estudo de carteira entre os anos de 2000 e 2009 forneceu solidez para esse 
argumento, uma vez que os retornos obtidos foram superiores ao mercado, entretanto 
nem sempre houve significância estatística nesses resultados. Um dos problemas 
encontrados nesses portfólios foi a grande variabilidade do número de ativos, podendo 
incluir apenas uma ou mais de 100 ações em carteira. Para solucionar essa questão, 
usou-se os escores obtidos a partir das funções discriminantes de modo a incluir 
somente as 12 ações melhor ranqueadas a cada ano em cada um dos dois modelos. Com 
isso, os resultados foram um pouco superiores e elimina-se o problema de excesso ou 
escassez de ativos em carteira.  

Com as carteiras formadas por 12 ações, para o período de um ano, a média do 
retorno logarítmico da FDLF foi de 23,89%, do MRLM de 23,62% enquanto do 
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Ibovespa foi de 16,05%, porém o resultado ainda não foi significativo. Por outro lado, o 
alfa de Jensen das duas estratégias e o índice de Sharpe da FDLF tiveram valores 
estatisticamente superiores ao do mercado. No caso do alfa de Jensen, significativo em 
mais períodos, houve um retorno anormal de 12,01% nas carteiras refeitas anualmente 
quando utilizada a função de Fisher e de 12,16% com o uso de regressão múltipla. 

Os valores próximos de avaliação e de rentabilidade mostram certa equivalência 
entre os dois modelos de reconhecimento de padrões. As medidas de retorno ajustadas 
ao risco, em especial o alfa de Jensen, estatisticamente significativas e superiores ao 
mercado apontam, num primeiro momento, para ineficiências no mercado acionário 
brasileiro, uma vez que as estratégias propostas permitem identificar, de maneira 
sistemática, ativos subavaliados pelo mercado. 

Para embasar esses resultados e se aprofundar na discussão da Hipótese de 
Mercado Eficiente, sugere-se, em trabalhos futuros, a utilização de formas de 
mensuração de risco diversas das utilizadas neste trabalho e do emprego de outras 
técnicas de reconhecimento de padrões, como redes neurais, a partir da análise 
fundamentalista. 
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Anexo – Definição dos indicadores utilizados 

 
1. Preço de Mercado (PM) – multiplicação da quantidade de ações pela cotação do 

ativo em bolsa, resultando no valor de mercado da empresa. 
2. Taxa de Dividendos (DY) – indica a remuneração obtida em forma de proventos 

sobre o capital investido do acionista. 
Dividendos Totais Dividendo por Ação

DY
Preço de Mercado Preço por Ação

= =  

3. Preço/Lucro (P/L) – relação entre o preço de mercado da ação e o lucro por ação 
do período. 

Preço de Mercado Preço por Ação
P/L

Lucro Líquido Lucro por Ação
= =  

4. Preço/Vendas (P/V) – quociente entre o preço de mercado da ação e a receita 
líquida 

5. Preço/Valor contábil (P/VC) – divisão entre o preço de mercado do ativo e o seu 
patrimônio líquido. 

6. Preço/Valor contábil tangível (P/VCT) – similar ao P/VC, porém sem 
contabilizar no patrimônio líquido os ativos intangíveis. Antes de 2005, os ativos 
intangíveis informados pelas empresas brasileiras eram praticamente 
desprezíveis, o que diferencia ainda menos esse indicador do P/VC.  

Preço de Mercado
P/VCT

Patrimônio Líquido Ativos Intangíveis
=

−
 

7. Preço/Capital de Giro Líquido (P/CGL) – divisão entre o valor de mercado da 
empresa e seu capital de giro líquido, entendido como ativo circulante menos 
dívida total.  

Preço de Mercado
P/CGL

Ativo Circulante Dívida Total
=

−
 

8. Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) – razão do lucro líquido pelo o 
patrimônio líquido da empresa.  

9. Retorno sobre Ativos (ROA) – quociente entre o lucro líquido e o ativo total. 
10. Retorno sobre o Capital (ROC) – similar ao ROE, considera a dívida financeira 

juntamente com o patrimônio líquido na divisão.  
Lucro Líquido

ROC
Dívida Financeira Patrimônio Líquido

=
+

 

11. Margem líquida (ML) – quociente entre o lucro líquido e a receita líquida da 
empresa. 

12. Média do Crescimento dos Lucros por Ação (MCL) – média aritmética do 
crescimento dos lucros por ação da empresa nos últimos 5 anos. 

13. Liquidez Corrente (LC) – quociente entre o ativo circulante e o passivo 
circulante, indicando a capacidade de pagamento em curto prazo da empresa.  

14. Liquidez Seca (LS) – similar à LC, mas excluindo os estoques do ativo 
circulante.  

15. Liquidez Geral (LG) – razão entre o ativo total e o passivo total.  
16. Liquidez Imediata (LI) – mostra quanto se dispõe imediatamente para liquidar as 

dívidas de curto prazo (contabilizando o dinheiro em caixa e disponível nas 
contas bancárias e nas aplicações de curtíssimo prazo), calculada por essa 
disponibilidade dividida pelo passivo circulante. 

Caixa + Bancos + Aplicações de Curtíssimo Prazo
LI =

Passivo Circulante
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17. Grau de Endividamento (GE) – razão entre o passivo total e o patrimônio 
líquido, refletindo a dependência a terceiros.  

18. Participação de Capitais de Terceiros Sobre Recursos Totais (PCTRT) – similar 
ao GE, divide o passivo total pelo passivo total mais o patrimônio líquido. 

Passivo Circulante Exigível de Longo Prazo
PCTRT

Passivo Circulante Exigível de Longo Prazo Valor Contábil Tangível

+=
+ +

 

19. Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros (GCPCT) – é a relação de 
cada unidade monetária de capital próprio disponível para garantir uma unidade 
monetária de capital de terceiros. 

Patrimônio Líquido
GCPCT =

Passivo Circulante + Exigível de Longo Prazo
 

20. Composição do Endividamento (CP) – mostra a participação do endividamento 
de curto prazo ao dividir o passivo circulante pelo passivo total. 

Passivo Circulante
CP

Passivo Circulante Exigível de Longo Prazo
=

+
 

21. Liquidez Geral Modificada (LGM) – razão entre o capital de giro líquido e o 
realizável a longo prazo com o passivo circulante e o exigível a longo prazo. 

Capital de Giro Líquido
LGM

Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo
=  

22. Grau de Endividamento Modificado (GEM) – razão entre o passivo total e o 
patrimônio líquido tangível.  
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RESUMO: 

O objetivo deste artigo é pensar, a partir do discurso autorreferencial dos repórteres 

de televisão, a relação entre o trabalho do jornalista e as tecnologias, que permitem 

a produção jornalística e telejornalística ao mesmo tempo em que as modificam. Esse 

estudo é realizado a partir de entrevistas que os repórteres da TV Globo concederam 

no programa Encontro com Fátima Bernardes entre os meses de outubro e dezembro de 

2012. Considera-se que nessas entrevistas, ao falar sobre si, o repórter constrói senti-

dos para além dele enquanto sujeito enunciador, formando também uma imagem sobre 

a instituição jornalística na qual ele se insere e sobre o campo jornalístico propriamen-

te dito. Como referencial teórico, baseia-se em estudos que dão conta das mudanças 

estruturais do jornalismo e de como as tecnologias podem alterar as rotinas produtivas 

do campo. Conclui-se que a tecnologia aparece como elemento nostálgico das práticas 

jornalísticas, como elemento restritivo do trabalho do jornalista e como um atributo de 

competência do campo jornalístico.

PALAVRAS-CHAVE:

Mudanças Estruturais; Produção de Sentidos; Tecnologia. 

ABSTRACT: 

The purpose of this article is to think, from the self-referential discourse of TV repor-

ters, the relation between journalists work and technologies, which allow the jour-

nalistic production and TV news production at the same time as it modifies them. 

This study was produced with interviews that TV reporters of Globo conceded in the 

television program Encontro com Fátima Bernardes between October and December of 

2012. It is considered that in these interviews, while talking about himself, the reporter 
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constructs meanings beyond himself as an enunciative subject, also forming an image 

of the journalistic institution to which he in part of and of the journalistic field itself. 

As a theoretical reference, this article is based on studies that reflect upon structural 

changes in journalism and that think about how technologies may alter productive rou-

tines on this field. As a conclusion, technology appears as a nostalgic element about 

previous journalistic practices, as a restrictive element of the journalist’s work and as 

a competence attribute of the journalistic field.

KEYWORDS: 

Structural changes; Production of Meanings; Technology.

INTRODUÇÃO

A produção jornalística, mesmo em sua gênese, sempre esteve imbricada aos desen-

volvimentos tecnológicos de uma época. Desde a introdução dos tipos móveis nas pren-

sas gráficas, que permitiu maior tiragem de jornais a custos menores, passando pelo 

telégrafo, pelos recursos de rádio e teledifusão até a rede mundial de computadores,  

a tecnologia não apenas alterou as práticas sociais (BRIGGS; BURKE, 2006) e a noção de 

tempo social (FRANCISCATO, 2005), como também impactou o jornalismo como parte 

de um regime produtor de visibilidade pública (THOMPSON, 2009).

À luz dessa premissa é que se busca neste artigo pensar, a partir do discurso autorre-

ferencial dos repórteres de televisão, a relação entre o trabalho do jornalista e as tec-

nologias. Considera-se que são os recursos tecnológicos que permitem a produção e a 

difusão jornalísticas e, em especial, telejornalísticas, ao mesmo tempo em que as mo-

dificam. Para entender como o jornalista de televisão percebe e lida com as mudanças 

tecnológicas, serão analisadas sob a perspectiva discursiva seis entrevistas que repór-

teres sêniores da Rede Globo concederam ao programa matinal da emissora, Encontro 

com Fátima Bernardes, entre os meses de outubro e dezembro de 2012.

Entende-se nesse estudo que o profissional sênior é aquele que, no ambiente corpo-

rativo, “designa o indivíduo que acumula mais tempo de experiência profissional em 

contraposição ao ‘júnior’, mais jovem e iniciante” (ADGHIRNI, 2013, p. 1). No corpus 

dessa análise, todos os entrevistados possuem, em média, entre 15 e 30 anos de expe-

riência apenas na Rede Globo e, portanto, não menos no jornalismo1. Compreende-se, 
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assim como coloca Adghirni, que esses profissionais sêniores conferem credibilidade às 

empresas jornalísticas pela notoriedade adquirida.

A seguir, apresenta-se brevemente a trajetória profissional de cada um desses repórte-

res sêniores para que se possa compreender os lugares de fala desses sujeitos. Neide 

Duarte formou-se em jornalismo em 1974 e faz parte do quadro de repórteres da emis-

sora desde 2005. Anteriormente, já havia atuado na Rede Globo entre 1980 e 1995. 

Cobriu a campanha Diretas Já, as mortes de Tancredo Neves e Airton Senna, além do 

acidente da Tam (MEMÓRIA..., 2013).

Sandra Moreyra é a quarta geração de jornalistas de sua família. Tanto bisavó, avó 

quanto pai, Sandro Moreyra – reconhecido jornalista esportivo no Rio de Janeiro – atu-

aram em jornais e revistas. Formou-se jornalista em 1976 e entrou da Rede Globo em 

1984, com uma breve passagem nos anos 90 pela GloboNews. Participou das coberturas 

do Plano Cruzado e da chacina de Vigário Geral. (MEMÓRIA..., 2013).

Heraldo Pereira começou sua carreira no jornalismo ainda adolescente em uma rádio 

de Ribeirão Preto. Aos 18 anos, em 1979, integrou a equipe que ajudou a montar a TV 

Ribeirão, afiliada da Rede Globo.  Após uma breve passagem na TV Manchete, foi para a 

emissora carioca, passando pelas sucursais de São Paulo e Brasília. Entre as coberturas 

de destaque estão a Constituinte, as primeiras eleições diretas, o Plano Collor e o Plano 

Real (MEMÓRIA..., 2013).

Glória Maria estreou como repórter em 1971, na Rede Globo. Foi a primeira jornalista 

a entrar ao vivo em uma emissora brasileira no ano de 1977, mostrando o movimento 

de saída de carros no Rio de Janeiro. Foi apresentadora do Fantástico e ficou conhecida 

pelas reportagens sobre locais exóticos ao redor do mundo, assim como por seus relatos 

sobre aventuras, como saltar de bungee jumping (MEMÓRIA..., 2013).

André Luiz Azevedo começou seu primeiro estágio no jornalismo em 1972, em um jornal 

do grupo Diários Associados. Em 1981, entrou na Rede Globo, onde cobriu o escândalo 

Proconsult, a greve dos operários da Companhia Siderúrgica Nacional, o escândalo da 

Previdência, a morte do jornalista Tim Lopes e a ocupação do Complexo do Alemão. 

Atualmente, é correspondente da emissora em Portugal (MEMÓRIA..., 2013). 

Beatriz Thielmann é jornalista e repórter especial da TV Globo, dedicando-se atualmen-

te ao Globo Repórter. Trabalha para a organização desde 1982, onde realizou a primeira 
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entrevista com Fidel Castro a uma emissora de televisão brasileira (THIELMANN, 2013). 

Possui uma empresa de media training e vídeos institucionais (SUMMUS, 2013).

Apresentados, mesmo que de forma breve, os repórteres que concederam entrevistas 

sobre as quais esse artigo busca refletir, passamos a problematizar a questão da tecno-

logia como parte das mudanças estruturais do jornalismo para, posteriormente, pensar 

o discurso autorreferencial como parte da produção de sentidos sobre as circunstâncias 

de produção do jornalismo, entendidas dentro de um contrato de comunicação.

TECNOLOGIA E MUDANÇAS ESTRUTURAIS

Quando aponta a relação das tecnologias com o jornalismo dentro de uma perspectiva de 

transformações na percepção da temporalidade, Franciscato (2006) afirma que os efei-

tos das inovações tecnológicas podem ser percebidos ao considerarem-se três aspectos. 

O primeiro diz respeito aos efeitos da tecnologia sobre a transmissão de conteúdos –  

sejam eles matéria-prima para o jornalismo ou relatos jornalísticos acabados. O segundo 

relaciona-se aos efeitos sobre as formas de produção da notícia dentro de uma organi-

zação complexa e multifuncional. Por último, estão os efeitos das transformações tec-

nológicas em relação às habilidades e competências desses jornalistas para manejá-las.

Esse artigo, a partir da produção de sentidos do discurso autorreferencial dos repórteres 

de televisão, irá tocar nos três aspectos, na medida em que a construção discursiva fala 

de si, fala do sujeito dentro da organização e também dos processos comunicacionais 

exteriores a empresa jornalística e ao campo jornalístico – tocando nas relações entre 

sociedade e tecnologia. É, portanto, relevante debruçar-se sobre esse tema na medi-

da em que olhar a relação do jornalismo com a tecnologia é olhar as transformações 

que as rotinas produtivas sofrem ao incorporar novos recursos e como os profissionais 

adaptam-se a essas mudanças.

Ao estudar as mudanças estruturais no jornalismo, Brin, Charron e Bonville (2013) apon-

tam quatro tipos ideais de paradigmas jornalísticos que representam diferentes épocas, 

mas não se configuram em descrições reais das práticas jornalísticas. Para os autores, 

“o jornalismo real é um objeto infinitamente complexo e não está conformado, jamais, 

na sua história, nem a um nem outro dos modelos teóricos puros” (p. 14-15). Dito isso, é 

possível dissertar sobre os quatro paradigmas para entender como se imbricam nas prá-

ticas e nos discursos jornalísticos, levando em consideração que “para que uma mudança 
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seja considerada estrutural é preciso, portanto, que ela seja suficientemente abrangen-

te e profunda para alterar radicalmente o modo como determinada atividade é prati-

cada e simbolicamente reconhecida/definida pelos atores” (PEREIRA; ADGHIRNI, 2011).

Sobre o primeiro paradigma, Brin, Charron e Bonville (2013) o intitulam de jornalismo 

de transmissão, que se configura no período das gazetas, no qual os gazeteiros atuavam 

como um elo entre os leitores e as fontes. Ainda não havia se configurado uma iden-

tidade discursiva ao jornalismo e ao jornalista. Isso ocorre somente no momento em 

que emerge a figura do editor de jornal, que coloca sua publicação a serviço de lutas 

políticas que prega aos convertidos e é financiado por leitores, mecenas e uma modesta 

publicidade, no paradigma que os autores chamam de jornalismo de opinião.

O terceiro paradigma, o jornalismo de informação, emerge com a percepção de que a 

objetividade é o caminho para estender a publicação a um público maior, possibilidade 

somente avistada com as transformações tecnológicas que permitem o estabelecimento 

de uma rede de coleta e distribuição (como ferrovias e telégrafo) e o aumento da tira-

gem (rotativas e papel a preços módicos). Talvez seja esse ainda o paradigma vigente 

quando se pensa sobre o que é jornalismo e como ele deve ser praticado – um paradig-

ma positivista alicerçado na ideia de imparcialidade e que se crê capaz de dar conta do 

interesse público, mesmo que não se saiba exatamente como defini-los.

Acredita-se que é por esse motivo que o paradigma que se desenvolve posteriormente, 

e que ainda não se consegue agarrar de forma tão tangível, seja tão questionado tanto 

por aqueles que produzem as notícias, quanto por aqueles para os quais elas são desti-

nadas. O jornalismo de comunicação, assentado na multiplicação de suportes midiáti-

cos e na superabundância de informação subordinada aos interesses do público impõe 

ao campo uma série de perguntas sobre o que é jornalismo, para que ele serve e como 

ele é produzido em face de tantos saltos tecnológicos que impõem ao jornalista uma 

incorporação de novos conhecimentos e novas práticas produtivas.

Aqui, se deseja olhar para o discurso autorreferencial dos jornalistas sêniors como for-

ma de perceber a produção de sentidos sobre as transformações do jornalismo dentro 

de circunstâncias de produção relacionadas à televisão como dispositivo de encenação. 

Acredita-se que os sentidos construídos nesse discurso ajudam a configurar uma identi-

dade do jornalista, bem como dizer em que condições ele deve ser produzido. São essas 



641contemporanea | comunicação e cultura - v.12 – n.03 – set-dez 2014 – p. 636-649 | ISSN: 18099386

JORGE CARDOSO FILHOSOBRE MÚSICA, ESCUTA E COMUNICAÇÃO DÉBORA LAPA GADRETO REPÓRTER DE TV E AS TECNOLOGIAS: AS MUDANÇAS...

produções discursivas que legitimam o jornalismo como campo profissional produtor e 

disseminador de um conhecimento próprio, relevante ao público.

A PRODUÇÃO DE SENTIDOS SOBRE AS CIRCUSTÂNCIAS  
DE PRODUÇÃO

Para que o jornalismo possa inserir-se como instituição social de mediação e organi-

zação dos acontecimentos que irrompem no cotidiano (HALL et al, 1999; RODRIGUES, 

1999), é preciso que haja um acordo tácito entre os jornalistas que produzem as notí-

cias e o público para o qual elas se destinam, no qual esses reconhecem as condições 

dessa situação de comunicação. Para Charaudeau (2009), esse reconhecimento recí-

proco chama-se contrato de comunicação. O estabelecimento ou a manutenção desse 

contrato exige, segundo o autor, que estejam presentes na situação de comunicação 

algumas condições de enunciação. Nesse artigo, nos interessa pensar a condição de 

dispositivo – informar em que circunstâncias? – e como ela é constituída por meio do 

discurso produzido pelos jornalistas.

Mas antes de entrar nesse aspecto, é importante ressaltar que é a condição de finalida-

de, ou seja, “informar para quê?”, que rege as demais (BENETTI, 2008)2. Charaudeau 

(2009) aponta que a finalidade do contrato de comunicação jornalístico encontra-se em 

permanente tensão entre “fazer saber”, que tem como desafio a legitimação do jorna-

lismo pela necessidade de instauração da credibilidade da informação jornalística; e o 

“fazer sentir”, que busca a captação da instância de recepção de forma menos racio-

nalizante e mais emocional para fidelizar o público.

Para Benetti (2008), a função primária do jornalismo seria oferecer o presente social, 

de acordo com o interesse público e a relevância social, entendendo o jornalismo como 

um lugar de enunciação institucional e os jornalistas como sujeitos determinados por 

uma estrutura social. Suas funções secundárias estariam relacionadas a vigiar o exercí-

cio do poder e contribuir para a construção da cidadania.

Acredita-se que, em grande parte, a renovação desse contrato é realizada por meio dos 

conteúdos autorreferenciais presentes no discurso jornalístico, nos quais os jornalistas 

justificam sua atividade por meio da construção de significados sobre sua função social, 

seus valores e suas rotinas produtivas. Segundo Bertasso e Lisboa (2012), é crescente a 
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alusão explícita à organização jornalística nos últimos anos, mas a autorreferencialida-

de também aparece de modo implícito no discurso.

Esse discurso jornalístico, amparado nos rituais de produção da notícia que permitem 

organizar a realidade em relatos, constitui um efeito de verdade (FRANZONI; RIBEIRO; 

LISBOA, 2011). Entende-se, assim, que a instância de produção age tanto em atos 

quanto em palavras, construindo ao mesmo tempo representações de suas ações e de 

suas palavras.

Essas representações não coincidem necessariamente com as práticas, mas acabam por in-

fluir nelas produzindo um mecanismo dialético entre práticas e representações, através do 

qual se constrói a significação psicossocial do contrato. Isso nos obriga a levar em conta tan-

to os discursos de justificativa, produzidos pelos profissionais das mídias sobre o seu modo 

de fazer, quanto às características do funcionamento da máquina midiática em si (CHARAU-

DEAU, 2009, p. 73).

Dessa forma, analisam-se os sentidos sobre as condições de produção dentro da tele-

visão como dispositivo de encenação. Quando se considera esse aspecto do contrato,  

é preciso levar em conta – além dos constrangimentos políticos, econômicos, estru-

turais, hierárquicos e temporais – as questões técnicas e de suporte que orientam as 

circunstâncias da produção jornalística. É sobre esses dois últimos aspectos que se 

concentra o estudo. 

Em relação à televisão como suporte, é importante pensar na solidariedade entre ima-

gens e palavras para a construção do discurso jornalístico. Conforme Charaudeau (2006, 

p. 73), “a informação televisiva é o resultado de uma alquimia subtil entre imagens e 

palavras (relatos e comentários), de que todos se apropriam através dos imaginários 

que circulam nas sociedades em que vivemos”. Portanto, os saberes de procedimento 

e de narração (ERICSON; BARANEK; CHAN, 1987) do repórter de TV precisam levar em 

consideração aspectos técnicos de recolha e processamento de imagens, bem como 

para transmissão de sinal para entradas ao vivo, por exemplo. Mesmo que não seja ele 

que precise efetivamente operar a tecnologia, ele deve compreendê-la e apropriar-se 

de suas possibilidades na construção discursiva das notícias.

Como bem aponta Traquina (2008), quando elenca os critérios de noticiabilidade,  

a visualidade é um dos critérios contextuais dos valores-notícia. Precisa-se analisar se 

há possibilidade de obter imagens ou não, como essas imagens serão captadas e produ-

zidas, bem como qual é a qualidade desse material. Todos esses aspectos dependem das 
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circunstâncias de produção e os mesmos questionamentos devem ser realizados para a 

captação de elementos sonoros. É preciso que o som tenha certo parâmetro de qualidade 

para que as imagens que o acompanham possam ser incorporadas ao discurso noticioso.

Sobre os repórteres de televisão que produzem o discurso autorreferencial que é objeto 

desse estudo, pode-se generalizar que todos iniciaram suas carreiras no jornalismo – 

seja em televisão ou não – entre o início dos anos 70 e início dos anos 80. Desde então, 

houve a consolidação das redes de televisão brasileiras, as imagens deixaram de ser 

captadas e transmitidas em preto e branco para tornarem-se coloridas, as transmissões 

externas ao vivo tornaram-se tecnicamente possíveis (MATTOS, 2010), a captação de 

imagem deixou de ser realizada em película para ser feita por meio de fita magnética 

e hoje já incorpora o disco digital (NEVES; PIVETA, 2011). 

Dentro de todas essas transformações, a Rede Globo sempre se preocupou em ser ino-

vadora na implantação das novas tecnologias audiovisuais – tanto em sua produção 

ficcional, quanto em sua produção telejornalística. A partir de agora, buscar-se-á ver 

nos discursos dos repórteres sêniors como eles perceberam e lidaram com as transfor-

mações tecnológicas.

O REPÓRTER DE TV E AS TECNOLOGIAS

Para compreender a relação entre o trabalho do jornalista e as tecnologias de pro-

dução e transmissão de conteúdos por meio do discurso autorreferencial do repór-

ter de TV, conduziu-se um estudo de sentidos (BENETTI, 2007) no qual foram ana-

lisadas seis entrevistas concedidas por Neide Duarte (24/10/2012), Sandra Moreyra 

(07/11/2012), Heraldo Pereira (14/11/2012), Glória Maria (21/11/2012), André Luiz 

Azevedo (19/12/2012), Beatriz Thielmann (26/12/2012) no programa Encontro com 

Fátima Bernardes, considerando a produção discursiva tanto de entrevistados, quanto 

de entrevistadora. Encontraram-se três núcleos de sentidos principais: a tecnologia 

como elemento nostálgico das práticas jornalísticas, como elemento restritivo do tra-

balho do jornalista e como um atributo de competência do campo jornalístico.

O primeiro sentido reconhecido no discurso autorreferencial do repórter de televisão 

diz respeito à tecnologia como elemento nostálgico. Nessa produção de sentidos, o re-

pórter sênior percebe a tecnologia como um elemento que remete a um tempo do jor-

nalismo e das práticas jornalísticas que já passou, mas que está associado a um desejo 
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de regresso motivado por lembranças positivas. No primeiro exemplo, na entrevista de 

Heraldo Pereira o telefone enquanto instrumento de trabalho do jornalista é associado 

à juventude do repórter – um instrumento que, apesar de ser usado hoje, apresenta-

-se em configurações bastante diversas, como os telefones de botão ou até mesmo os 

aparelhos celulares.

Heraldo: Eu estou novinho. Meu Deus do céu, que saudades desse tempo.

Fátima: Você está a mesma coisa, Heraldo. Exceto pelo telefone que a gente perceberia que 

não é agora.

Heraldo: Lembra que a gente tinha esse telefone de disco?

Fátima: De discar, que segurava assim. O último número pra ver se a ligação completava. 

Segurava e “Aí, completou”. Mas se não fosse pelo telefone, eu diria que é agora, não faz 

diferença. Talvez um pouquinho menos de cabelo. (PEREIRA, 14 nov. 2012)

Outros dois exemplos da tecnologia como elemento nostálgico dizem respeito a pe-

ríodos da vida dos repórteres em que ainda não eram jornalistas, mas que mostram 

a relação pessoal de cada um com o jornalismo tendo os recursos tecnológicos como 

elemento de identificação do futuro profissional com a sua atividade. Nos casos abaixo, 

são a máquina de escrever e as rotativas que representam esse elo pessoal. No primei-

ro caso, a ligação de Sandra Moreyra com o jornalismo desde a infância devido ao pai.  

No segundo, o momento que remete Neide Duarte a sua escolha profissional. Note-se 

que ambos os exemplos remetem ao jornalismo impresso e não à televisão, na qual am-

bas traçaram suas trajetórias, o que revela a identidade do jornalista excessivamente 

atrelada ao jornal diário.

Fátima: A gente tem uma foto da Sandra ainda... Olha só gente, na maquina de 
escrever.
Sandra: No colo. No colo dele e no jornal [do pai, Sandro Moreyra]
Fátima: E você ia. Aquela historia que você ia, ele te levava quando estava traba-
lhando...
Sandra: Ele levava. Aquela coisa de jornalista de plantão que de vez em quando 
leva o filho. (MOREYRA, 07 nov. 2012)
Neide: E aí eu fui visitar a Folha de São Paulo, que eu nasci e sempre morei ali perto. 
E aí eu fui com a escola fazer uma visita lá na Folha de São Paulo. E, quando eu 
cheguei, eu senti aquele cheiro da tinta, que era antigamente, né?
Fátima: Certo, a gráfica.
Neide: É, não pense que foi ontem isso.. E aquele cheiro da tinta, era uma coisa! Eu fiquei 

encantada com aquele cheiro da tinta no papel, né?  A rotativa. (DUARTE, 24 out. 2012)
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O segundo núcleo de sentidos refere-se à tecnologia como elemento restritivo do trabalho 

do jornalista, que cerceia e impede certas práticas, bem como causa constrangimentos 

e desafios ao repórter, tanto em âmbito pessoal, quanto em âmbito profissional. Em duas 

oportunidades, esse elemento apareceu no discurso autorreferencial de Glória Maria.  

No primeiro exemplo, ela fala sobre a resistência em aparecer no vídeo pela primeira vez. 

No segundo exemplo, ela expõe a restrição dos equipamentos de televisão para a loco-

moção tanto do repórter, quanto do cinegrafista, impedindo a agilidade da reportagem.

Fátima: Olha, a gente está falando mais do início da carreira. Você falou antes que não 

aparecia [no vídeo]. Essa adaptação do texto só escrito e passar a aparecer no vídeo, que é 

muito natural sua, foi fácil pra você?

Glória: Não, foi quase impossível.

Fátima: A gente não acredita olhando.

Glória: Ninguém acredita. Eu entrei no ar obrigada pela Alice-Maria. Eu também era muito 

confortável naquela coisa de texto, né? Então não tinha esse negócio de glamour, maquia-

gem, se arrumar. Aí ela começou a dizer: “Não, você tem que aparecer no vídeo porque o 

vídeo é o futuro. Senão, você vai morrer, você vai largar isso”. (MARIA, 21 nov. 2012)

Glória: A gente andava plugado, né? Ele tinha uma câmera, era o técnico, microfone, porque 

não era essa coisa moderna assim de hoje. Aquele monte de fio, e ele [o cinegrafista] andava 

no carro e, quando ele via qualquer coisa, ele saía sem avisar. Então você tinha que ir se 

desembaraçando do fio pra chegar. (MARIA, 21 nov. 2012)

O terceiro sentido constrói-se em oposição ao segundo, mostrando a tecnologia como 

um atributo de competência. Nesse núcleo, a tecnologia permite perceber o jornalismo 

como uma instituição social legítima, pois tem acesso aos recursos tecnológicos ne-

cessários que permitem produzir os relatos de forma ágil e verossímil. Essa tecnologia 

garante rapidez na apuração e transmissão dos acontecimentos, reiterando a noção do 

tempo como um dos valores fundamentais do campo. Aqui, ela representa um agente 

facilitador da coleta de informações, bem como da sua divulgação, conforme mostram 

os exemplos abaixo.

André: A gente conseguiu fazer essa cobertura [da ocupação do Morro do Alemão] com toda 

a nossa competência técnica. Ou seja, nós tínhamos o equipamento de altíssima qualidade 

na mão do Francisco lá do alto do helicóptero onde só nós mostramos aquela imagem. Onde 

nós tínhamos um equipamento de transmissão ao vivo com a Bette Lucchese, onde nós con-

seguimos entrar ao vivo. Nós alinhamos a nossa grande competência técnica que é inegável 

numa cobertura muito importante para a sociedade. (AZEVEDO, 19 DEZ. 2012)

Fátima: Como era o trabalho do repórter sem internet?

Beatriz: Era uma loucura, Fátima. Eu fiquei bastante tempo cobrindo o Palácio do Planalto 

lá em Brasília e o Congresso. Outro dia, eu lembrei dessa história quando eu vi todo mundo 
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com tablet, telefone celular, e a gente vai com aquilo, vai na bolsa. E eu me lembrei dessa 

história. Quando a gente tinha um furo – furo é quando você tem uma notícia que ninguém 

mais tem – era uma dificuldade, porque eu tinha que passar a informação para a televisão 

e, no Palácio, as mesinhas no comitê de imprensa onde nós trabalhávamos eram muito per-

to umas das outras. E tinha a cabine do pessoal do rádio que era fechadinha, mas estava 

sempre cheia. E pra passar a informação ninguém podia escutar o que eu estava passando, 

porque daí o furo deixava de ser só meu. Aí tinha um orelhão que ficava entre o Congresso 

e o Palácio do Planalto e era ali que eu corria, eu e outros tantos repórteres, mas era para 

lá que nós corríamos para passar as informações que os outros não podiam saber que nós tí-

nhamos conseguido. E antes de ir pra redação, eu parava na rodoviária de Brasília, comprava 

aqueles fechos de fichas telefônicas desse tamanho e colocava na bolsa.

Fátima: Então o peso na bolsa era das fichas, não era dos celulares.

Beatriz: Não, que nada! Ali era a minha segurança, porque eu podia sair correndo e ia ter 

ficha pra passar informação. Tinha um telefone que todo mundo chamava de telefone ver-

melho, e ele era mesmo vermelho, que ficava na minha mesa que a televisão colocou pra 

gente fazer um ramal direto, e aí facilitou um pouquinho.

Fátima: Tinha um ramal direto lá do Palácio direto com a redação pra você passar...

Beatriz: É, mas tinha que falar muito baixinho. E agora quando eu vejo e-mail, torpedo, 

telefone celular... filmando! Outro dia eu cheguei numa delegacia pra ver como estava um 

caso lá que tinha acontecido, e encontrei a principal testemunha lá, e aí corri no carro e 

falei “gente, vem pra trazer o equipamento, ele está aqui, vamos filmá-lo”, cheguei lá já 

estava uma menina de um jornal com o telefone celular dela fazendo tudo na minha frente. 

Eu falei “ai, não é possível!”, mas é assim que a tecnologia anda e é assim que o nosso 
jornalismo vai andando. (THIELMANN, 26 dez. 2012)

Apresentados os três núcleos de sentidos resultantes da análise do discurso autorrefe-

rencial dos repórteres sêniores da TV Globo, pode-se apontar que a tecnologia é um 

elemento de divergência de sentidos, que ora levanta saudades de um tempo que já 

passou, ora provoca constrangimentos sobre o trabalho do jornalista, ora legitima a 

produção jornalística como instituição social autorizada a fornecer relatos credíveis 

sobre os fatos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O repórter de televisão precisa adaptar-se aos novos recursos tecnológicos para acom-

panhar as mudanças na produção de relatos jornalísticos na medida em que a insti-

tuição para a qual trabalha adere a esses novos recursos como forma de manter-se 

socialmente legitimada para ocupar a posição de fornecer relatos credíveis a sua audi-

ência. Ao mesmo tempo em que esse sentido é incorporado ao discurso do repórter, um 

segundo sentido – que levanta os constrangimentos aos quais eles devem se submeter 
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para aprender a lidar com as restrições e usos da tecnologia, bem como incorporá-la em 

sua rotina produtiva – não são apagados, mesmo em uma situação de comunicação que 

é institucional e corporativa, como se configuram as entrevistas no programa Encontro 

com Fátima Bernardes. A tecnologia como elemento restritivo e a tecnologia como 

atributo de competência convivem no mesmo espaço discursivo, que conforma as cir-

cunstâncias de produção da televisão como dispositivo de encenação. 

A tecnologia como elemento nostálgico, por fim, ajuda a configurar uma imagem do 

jornalismo atrelada a um espaço de produção totalmente outro daquele em que os re-

pórteres sêniores constituíram suas carreiras. Não está atrelado às rotinas produtivas 

do telejornalismo, mas sim às rotinas produtivas do jornalismo impresso, evidenciando 

que, mesmo em tempos de conteúdos multimídia, a identidade do jornalista centra-se 

na ideia de redação de jornal impresso, onde as máquinas de escrever faziam barulho 

e as rotativas perfumavam a redação com cheiro de tinta. 

Acredita-se, assim, como bem apontam Brin, Charron e Bonville (2013), que os para-

digmas do jornalismo convivem no mesmo espaço discursivo, ajudando a configurar não 

apenas uma prática jornalística, mas várias. E essas reforçam e reconfiguram o contrato 

de comunicação estabelecido com a audiência, formando novas identidades jornalísti-

cas – em múltiplos dispositivos de encenação que requerem diferentes recursos tecno-

lógicos para a sua produção – mas não abandonando as anteriores.

A partir da análise do discurso autorreferencial dos repórteres sêniores da Rede Globo, 

pode-se perceber que a relação do jornalismo com a tecnologia perpassa a própria 

história da profissão, criando imaginários sobre o que significa ser jornalista. Nesse 

percurso e na trajetória profissional dos jornalistas analisados, ocorreram mudanças 

significativas na transmissão de conteúdo e na forma de produção das notícias, mas as 

habilidades e competências de seus profissionais e os próprios valores do campo perma-

necem. Conclui-se, portanto, que as permanentes transformações tecnológicas alteram 

rotinas produtivas de forma consistente, mas isso não parece significar um afastamento 

dos ideais históricos do jornalismo, apontando para mudanças menos abrangentes e 

profundas do que inicialmente pensava-se.
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RESUMO 
______________________________________________________________________ 

 
Ao buscarmos entender o consumo pela mediação publicitária,  situamos o conceito de ethos 
publicitário, como lugar de confluências discursivas entre lógicas da emissão e da recepção, no 
contexto da mediatização e das suas manifestações a partir da circulação midiática e de seus 
vestígios. Entendemos que tais elementos são constituintes da zona de negociação para 
formação das práticas sociais de consumo, tanto pelas representações de tais práticas nas 
mensagens ou expressões da marca, quanto pelas apropriações de sentidos sobre as mesmas , 
manifestadas no ethos do consumidor em circulação.  

 
 
Palavras-chave: Consumo; Ethé publicitários; Circulação midiática. 
 
 

 
RESUMEN 

______________________________________________________________________ 
 
Al tratar del consumo por la mediación de la publicidad, situamos el concepto de ethos 
publicitario, como espacio de confluências discursivas entre la lógica de la emisión y la 
recepción en el contexto de la mediatización y sus manifestaciones a partir de la circulación 
midiatica y sus vestigios. Entendemos que estos elementos son los componentes de la zona de 
intercambio para la formación de las prácticas sociales de consumo, tanto por parte de las 
representaciones de tales prácticas en los mensajes o expresiones de la marca, como por parte de 
la apropiación de significados en ellos, expresada en el ethos del consumidor en circulación.  
 
 
Palabras clave: Consumo; Ethé publicitarios; Traslado de medios. 

 
 

 
ABSTRACT 

______________________________________________________________________ 
 
In order to understand consumption by advertising mediation, we contextualize the concept of 
advertising ethos, as a place of confluence between discursive logic of emission and reception in 
the context of mediation, and its manifestations from the mediatic movement and its vestiges. 
We understand that these elements are components of the trading area for the formation of 
social practices of consumption, both by representations of such practices in messages or 
expressions of the brand, as the appropriation of meanings on them, expressed in the ethos of 
the consumer in circulation. 
 
Keywords: Consumption, Advertising ethé; Mediatic circulation. 
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Os ethé publicitários na sociedade em processo de mediatização 

 

 A publicidade tradicional, cujo contorno era nítidos sobretudo no século XX, 

configurava-se um campo confortável para a esfera da emissão de suas mensagens: a 

definição de um “público-alvo” baseava-se facilmente em aspectos demográficos e o 

anúncio portava uma mensagem do anunciante para este público com o objetivo de 

aproximá-lo do produto ou serviço anunciado, incentivando a compra. 

 Por outro lado, esta lógica perde sentido no atual contexto da sociedade em vias 

de mediatização, conforme Braga (2006). Segundo o autor, em “Sobre ‘mediatização’ 

como processo interacional de referência”, a mediatização constitui-se hoje em 

transição entre diferentes processos interacionais hegemônicos. Um processo 

interacional de tendência hegemônico é definido como o parâmetro definidor da lógica 

dominante. 

 Assim, gradualmente, a mídia vem tomando lugar na sociedade contemporânea, 

não mais enquanto suporte de comunicação, mas como uma instância dessa mesma 

sociedade, ocupando o lugar de mediadora social. Na sociedade em processo de 

mediatização, nosso olhar, nossa compreensão, nossa cultura, ou seja, nossa construção 

da realidade é pautada pela mídia. 

 Uma das características centrais desta sociedade, conforme Braga (2006), está 

no deslocamento para uma ênfase na instância da recepção das mensagens: 

 
Com a abrangência oferecida pela mídia moderna, os âmbitos de 
circulação ultrapassam os sub-universos especializados. O próprio 
objetivo de abrangência leva a uma forte ênfase no pólo receptor, ao 
serem desenvolvidas as objetivações. Na cultura escrita, o âmbito da 
expressão é predominante. Este deslocamento de ênfase para o pólo 
receptor leva a reversões bastante radicais na construção da realidade. 
(BRAGA, 2006: 8) 

 

 Isso levanta implicações relevantes no campo da publicidade, que se vê como 

aspecto indissociável do processo de mediatização, com papel importante na sua 

disseminação, e como discurso fortemente pautado por esse mesmo processo. 

 É preciso pensar a publicidade também inserida em um contexto de transição 

entre processos referenciais: por um lado, muitas vezes ela ainda está presa ao 

paradigma da cultura do “público-alvo”, como alvo fixo e não dinâmico. Tal conceito é 

dado por alguns autores como morto ou pouco produtivo, pois importa mais estudar as 
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situações de consumo ou os pontos de contato entre consumidores e marcas 

(TRINDADE, 2008; DI NALLO, 1999; PEREZ, et al, 2009). 

Surgem, a todo momento, manifestações que fogem ao modelo do anúncio 

convencional, lançando mão das diferentes possibilidades de estar com o público, que 

passa a ser também seu autor ou colaborador dos processos criativos. (CASAQUI, 

2011) 

 Some-se a isso o processo de emancipação do receptor / consumidor, 

característico desta sociedade. Estes atores no processo de circulação das mensagens 

passam a imprimir ativamente seus significados na produção do sentido da ação 

comunicacional (FAUSTO NETO, 2010;  2013), publicitária no caso deste artigo, 

ressignificando valores no consumo simbólico de marcas.  

 Assim, enquanto conceito que aos poucos se torna mais adequado ao falarmos 

desse fenômeno, este ator na circulação dos sentidos da publicidade está relacionado 

mais à constituição de ethé publicitários, do que à definição de um público-alvo. 

 Sabe-se que a persuasão e a sedução na publicidade acontecem a partir da 

criação da realidade em uma atmosfera perfeita da identificação da marca com o mundo 

do consumidor. Nesse sentido é que retomamos os estudos de Casaqui (2004) sobre o 

ethos publicitário, em sua tese intitulada “Ethos publicitário: as estratégias 

comunicacionais do capital financeiro na negociação simbólica com seu público-alvo” 

(2004, Universidade de São Paulo). 

Casaqui inaugura um estudo do ethos publicitário trazendo a noção do ethos  

trabalhada inicialmente por Aristóteles em seus estudos sobre a retórica, passando por 

sua acepção no campo da análise do discurso, para chegar ao seu  entendimento como 

um elemento central na constituição do discurso da publicidade. 

Para Aristóteles (2005: 96), a persuasão através do discurso envolve-se pelo 

caráter do orador, pela disposição do ouvinte, pelo próprio discurso e o que ele diz ou 

parece dizer. Quanto ao orador, portanto, é necessário que este pratique uma 

determinada maneira de dizer, a fim de causar a impressão de que é “digno de fé”, de 

que merece ser ouvido e o que diz é verdadeiro. 

Casaqui acrescenta que foi Roland Barthes quem, a partir de sua leitura dos 

estudos da retórica aristotélicos, trouxe a questão do ethos para o âmbito dos estudos da 

linguagem. A partir desta visão, pode-se entender que os efeitos de sentido de um 

enunciado se estabelecem em um jogo entre o que se diz e a maneira pela qual se 
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constitui a imagem de quem diz, para o destinatário, bem como há a construção/ 

imagem de um receptor/detinatáriao idealizado.  

Também Maingueneau (1997), ao problematizar a questão do ethos , ressalta a 

relevância desta maneira de dizer, que se associa ao caráter, entendido como um 

conjunto de características de ordem psicológica que o ouvinte confere ao enunciador. 

Este caráter se constitui, assim, em um intercâmbio dos valores compartilhados 

culturalmente entre o enunciador e o ouvinte, em determinada sociedade 

(MAINGUENEAU, 1997: 47).  

O ethos, a partir da corrente da análise do discurso, constitui-se como uma 

maneira de dizer, em um contexto de produção de sentido, em que, por meio de um 

compartilhamento de valores e características entre o enunciador e o ouvinte, constrói-

se uma corporificação de um enunciado digno de crédito, dentro de uma perspectiva 

estereotipada do caráter conferido ao enunciador. 

A teoria do ethos publicitário, segundo a perspectiva de Casaqui (2004), propõe 

que a persuasão publicitária se constrói com base na projeção de características de um 

enunciador que, corporificado no discurso da marca, busca uma identificação com seu 

público por meio de estereótipos, fazendo crer que tal produto ou marca fala 

diretamente com ele . 

Aqui, ainda, salientamos que a construção do ethos não deve dizer respeito 

exclusivamente à esfera da emissão de uma mensagem. Compreendemos que o estudo 

do ethos não pode estar focado somente no orador/autor, nem tampouco no 

ouvinte/leitor, mas sim na dinâmica persuasiva entre essas partes. 

Neste jogo devem-se compartilhar uma série de valores, social e culturalmente 

aceitos e validados e, sobretudo no caso da publicidade, quase sempre constituídos na 

forma de estereótipos. 

A compreensão do ethos publicitário como processo dinâmico de atualização 

constante de valores parece-nos adequada do ponto de vista da sociedade em vias de 

mediatização, em que já não cabe mais a definição de um público-alvo estático por 

parte da publicidade. 

Portanto, estamos tratando de ethé publicitários, no plural, pois não se trata de 

um ethos publicitário único, mas sim o processo complexo em que a trama discursiva, 

pela  interação emissor-receptor em circualção, faz emergir o ethos da marca e de seus 

sujeitos do discurso e o ethos do consumidor idealizado pela marca ou pólo  enunciador, 
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e ainda há o ethos na emergência da intereção com o receptor-consumidor dos discursos 

em seus vestígios pela circulação midiática.   Esses seriam os ethé componentes do 

processo publicitário.  

 

O consumo midiático e a realização dos ethé publicitários 

 

 Uma vez que defendemos os ethé publicitários como manifestações de um 

processo dinâmico em constante atualização, é necessário pensar na questão do 

consumo midiático e sua relação com a constante atualização dos ethé dos atores do 

consumo de marcas. 

 De acordo com McCracken, “Os bens de consumo tem uma significação que vai 

além de seu caráter utilitário e de seu valor comercial. Este significado consiste 

largamente em sua habilidade em carregar e em comunicar significado cultural” 

(McCRACKEN, 2010: 99). 

 O antropólogo americano defende que o consumo como hoje é dado, enquanto 

consumo de propriedades culturais e simbólicas agregadas aos bens, tem suas origens na 

Inglaterra elizabetana, a partir do final do século XVI e durante o século XVII 

(McCRACKEN, 2010: 30-32). Naquele momento, a posse de determinados bens e a 

adesão a padrões culturais passaram a ter uma importância muito maior na definição do 

posicionamento social e na proximidade com a família real. O custo da manutenção do 

novo status social passou a ser exorbitante. 

 O consumo, assim, desde suas origens, apresenta-se indissociável das 

propriedades simbólicas que se consomem, para muito além das propriedades utilitárias 

dos bens. 

  Essas propriedades simbólicas são dadas a partir de significados culturais. Estes 

significados estão em um movimento contínuo no mundo social e, segundo McCracken, 

são transferidos do mundo culturalmente constituído para os bens de consumo por meio 

da publicidade e do sistema de moda. A partir daí, estes significados culturais são 

transferidos aos consumidores individuais por meio de rituais de posse, de troca, de 

arrumação e de despojamento (McCRACKEN, 2010: 100). 
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Figura 1: Movimento de significado, segundo McCracken (2010, p. 100) 
 

 Assim, na primeira etapa de transferência de significados culturais, a 

publicidade desempenha o papel, segundo o autor, de fundir determinados valores do 

mundo culturalmente constituído a um bem de consumo. Em suas mensagens, a 

publicidade constrói uma realidade em que os bens assumem papeis portadores de 

significados culturais que, posteriormente, por meio de rituais como o de posse, serão 

transferidos ao consumidor. A questão dos rituais em McCracken pode ser aperfeiçoada, 

pois seu modelo pensa a ritualidade a partir da lógica da publicidade e da moda, 

podendo ser expandido para outros setores da vida material de consumo. 

 Portanto, para o autor, 

 

Vale enfatizar que este espectador / leitor é o autor final do processo 
de transferência. O diretor [de criação publicitária] pode apenas fazer 
o mundo e o bem de consumo conjugarem-se, sugerindo sua 
similaridade essencial. Cabe ao espectador / leitor perceber esta 
similaridade e efetuar a transferência de propriedades significativas. 
(McCRACKEN, 2010: 109). 
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 Neste momento, temos uma crítica às ideias expostas por McCracken. Se, por 

um lado, ele diz que o espectador é o autor final, por outro lado ele trabalha com a 

concepção de uma mensagem já sugerida por um autor definido, restando ao leitor o 

papel de apropriar-se deste sentido sugerido. 

 Este leitor, a partir do ponto de vista de uma decodificação “ideal” da 

mensagem, não se apresenta como um “autor final” como quer McCracken (2010), mas 

sim como uma função do que já é desde então sugerido nesta mensagem, por um autor 

primeiro, um ethos idealizado do consumidor. 

 Esta é uma perspectiva de pensamento alinhada em parte à teoria literária. A 

respeito de um leitor que não é senão uma função do texto, o teórico literário Michael 

Riffaterre (1973) estabelece, em sua “Estilística Estrutural”, a figura do arquileitor, 

como um leitor onisciente, com o qual, obviamente, um leitor real, comum, não poderia 

identificar-se, uma vez que não teria a plena ciência das possibilidades oferecidas pelo e 

no texto. “O arquileitor é uma soma de leituras (...). Nada mais é que um instrumento 

para assinalar os estímulos de um texto.” (RIFFATERRE, 1973: 46). 

 A discussão também nos remete neste momento aos estudos de recepção em 

publicidade.  Na verdade, os estudos da recepção no Brasil são bastante recentes, 

tomando corpo a partir da década de 1990 (JACKS, et al 2008). Estes estudos se 

referem às análises quantitativas das audiências nas mídias e aos estudos de usos e 

gratificações. Tais estudos, contudo, não consideram a recepção do ponto de vista da 

apropriação que o público faz em função de mensagens. Trindade (2007) é quem 

levanta a importância de contribuições dos igualmente recentes estudos latino-

americanos sobre estas questões. Isso se dá pela necessidade de reconhecermos os 

estudos que melhor se aproximam de nossa realidade, ao invés de focarmos 

exclusivamente em estudos europeus e norte-americanos. 

 Exemplo disso é a noção de “fluxo publicitário”, desenvolvida por Piedras e 

Jacks (2006), a partir da apropriação do conceito de fluxo segundo os estudos culturais 

britânicos, particularmente da teoria desenvolvida por um de seus principais expoentes, 

Raymond Williams. O fluxo publicitário da recepção, assim compreendido, deve ser 

norteador de toda compreensão que se faça da recepção publicitária. 

 Outra referência é o trabalho de Trindade (2008), que tratou da recepção 

publicitária e sua relação com as práticas de consumo, a partir da compreensão da 

publicidade enquanto discurso e, portanto, da recepção do ponto de vista da enunciação 
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publicitária. A produção de sentido apresenta-se como critério comum à recepção e às 

práticas de consumo. 

 Contudo, ainda aqui existe uma separação entre a emissão e a recepção enquanto 

pólos distintos na comunicação midiática, ponto de vista que pode não contemplar os 

recentes movimentos da sociedade em vias de mediatização. 

 Nesse sentido, os ethé publicitário em suas relações com o consumo pode 

encontrar maior respaldo na perspectiva de Fernando Montúfar (2011), pesquisador 

equatoriano da área de comunicação. 

 As ideias presentes no artigo “De la ‘recepción’ al ‘consumo’: una necesaria 

reflexión conceptual” (MONTÚFAR, 2011) , quanto à pertinência de pensarmos os 

meios dentro do paradigma de emissão e recepção de mensagens, trazem à tona a 

importância de repensar o uso do termo “recepção”, uma vez que este pode deixar de 

contemplar dimensões importantes na sociedade mediatizada. Nesse sentido, para 

Montúfar, 

 

la insuficiencia semántica del término ‘recepción’ no permite 
aprehender la dimensión simbólica y moral (...), ni otros aspectos 
propios del proceso complejo que se da en torno y a propósito de la 
relación con los medios de comunicación (...)1(MONTÚFAR, 2011: 
14). 

 

 Segundo o autor, a ideia de consumo é muito mais apropriada, se pensada na 

perspectiva do consumo midiático, dos conteúdos midiáticos enquanto mercadorias, 

como também pensam as pesquisadoras Toaldo e Jacks (2013), ao tratarem do escopo 

teórico de projeto de pesquisa nacional coordenado pelas autoras, sobre o consumo 

midiático. 

 Em consonância com García-Canclini (2002), Montúfar afirma que, uma vez 

que o valor simbólico das mercadorias (as mensagens midiáticas vistas como bens de 

consumo) supera os valores de uso e de troca, configura-se o consumo midiático ou 

cultural como lugar de produção de sentidos. 

 Somando estas ideias às contribuições de McCracken (2010) aos estudos do 

consumo, podemos pensar no movimento de significado como algo, portanto, mais 

dinâmico do que inspiram as setas unidirecionais da Figura 1. O esquema ali proposto é 

interessante para pensarmos a presença dos valores simbólicos nos bens, e sua 

                                                 
1
 “a insuficiência semântica do termo ‘recepção’ não permite apreender a dimensão simbólica e moral (...), nem 

outros aspectos próprios do processo complexo que se dá em torno de e a propósito da relação com os meios de 
comunicação (...)”. Tradução nossa. 
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realização no consumo, mas por outro lado alinha-se a uma perspectiva uniderecional de 

comunicação emissor - receptor que, como vimos, perde sentido justamente ao falarmos 

do consumo midiático. Esta ideia de consumo midiático insere-se em um contexto de 

constituição dinâmica dos ethé publicitários que se atualizam constantemente neste 

consumo.  

 Como vimos, os ethé publicitários constróem-se a partir da projeção de valores 

social e culturalmente compartilhados, em um jogo estabelecido nos valores do mundo 

culturalmente constituído que se aderem aos bens de consumo, por meio dos sistemas 

da publicidade e da moda. A atualização destes valores se dá no consumo, 

particularmente do consumo midiático, cujos atores, identificados com ethos 

publicitário do consumidor construído nos discursos das marcas, atualizam os valores 

simbólicos presentes nos bens, ao mesmo tempo em que vêem seus valores atualizados 

por meio deste contato, constituindo os ethé de fato dos consumidores corporificados 

em seus vestígios de circulação, como veremos mais adiante. 

 Os ethé publicitários, assim, constituem-se na constante atualização dos valores 

presentes nos bens de consumo, identificados como valores simbólicos e culturais. Não 

se identificam mais com os pólos de emissão e recepção posicionados em oposição, mas 

sim com uma ideia de circulação, confluente de valores no consumo midiático na 

complexa rede comunicaional, em que tais estatutos da comunicação passam a atuar. 

 

A circulação como nova lógica na comunicação midiática 

 

 O ethos do consumidor mediatizado, como um dos ethé publicitários, 

inevitavelmente nos remete à questão da circulação midiática, ideia que também vem 

tomando o espaço da recepção publicitária sobretudo dentro do escopo dos estudos 

sobre consumo, conforme discutimos. 

 À perspectiva do consumo midiático, parece ser mais adequado o conceito de 

circulação midiática, no lugar de pesquisas sobre recepção, conforme Fausto Neto 

(2010), em “As bordas da circulação”. 

 O conceito da circulação midiática pode ser aplicado à circulação de marcas e de 

publicidade, prestando-se ao estudo desse fenômeno de consumo e atualização de 

valores no consumo, e adequado à ideia da sociedade em vias de mediatização. 
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 Segundo Fausto Neto, este novo cenário proporciona novas formas de interação 

entre as instâncias de produção e recepção, diferentes da ideia unidirecional que se 

atribuía à comunicação na “sociedade dos meios”. 

 Esta ideia de circulação midiática identifica-se com a mensagem enquanto 

enunciação, que se realiza dentro de um contexto discursivo, em que a ideia de um 

“emissor” ou “produtor” que direciona sua mensagem ao “receptor” não deve ser 

trabalhada  tal qual naquele esquema clássico.  

 

Trata-se da complexificação do processo da comunicação e não de sua 
desobjetivação: não se trata da supressão dos lugares de produção e da 
recepção de discursos, mas de sua subordinação à configuração de 
novos regimes de discursividades nos quais o discurso está preso. 
Trata-se da ordem interdiscursiva onde a circulação – como terceiro – 
se oferece como um novo lugar de produção, funcionamento e 
regulação de sentidos. (FAUSTO NETO, 2010: 60) 

 

 Os papeis de produção e recepção dos discursos não desaparecem 

completamente,  mas sim reconfiguram-se em uma lógica diferente daquela de uma 

comunicação unilateral. Esta nova lógica prevê de fato uma complexidade que é 

inerente à sociedade em processo de mediatização, em que aqueles papeis assumem um 

caráter dinâmico frente à contínua interface proporcionada pelo consumo midiático. 

 A circulação assim compreendida surge como uma nova instância no processo 

discursivo da comunicação, e faz com que percam sentido e força as intenções de 

origem dos discursos, uma vez que estes apresentam-se em constante contato e trocas. O 

que vale é a ressignificação contínua dos bens simbólicos neste lugar contato. 

 Configura-se, assim, um lugar de realização de “jogos complexos”, de 

apropriação e contínua dos sentidos das mensagens midiáticas, por meio do consumo 

destas enquanto bens de consumo simbólicos. 

 Devemos lembrar, ainda, que é a partir da crescente complexificação da 

estrutura tecnológica dos meios que se pode verificar o fenômeno da circulação em sua 

atuação concreta: 

 

A complexificação tecnológica expõe o trabalho da circulação, muda 
os ambientes, as temporalidades, as práticas sociais e discursividades, 
os processos, o status dos sujeitos (produtores e receptores), as lógicas 
de contatos entre eles e os modos de envio e reevnvio entre eles 
diluindo fronteiras outrora cristalizadas, em favorecimento desta nova 
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“zona de contato”, mas também de indeterminações. (FAUSTO 
NETO, 2010: 65) 

 

 Ao se expor com mais contundência à interface, ao contato, os meios passam a 

se identificar com a comunicação mais como relação do que transmissão de 

significados, abrindo espaço para a manifestação das mensagens e, mais do que nunca, 

como discursos. E que, como tais, constituem-se no diálogo e na emergência de novas 

vozes.  

 Tal perspectiva é endossada pelo mesmo autor em artigo recente (FAUSTO 

NETO, 2013), cujo objetivo é aprofundar sobre a investigação da circulação na 

perspectiva da confluência das lógicas da produção e de consumo midiático como 

constituintes de um terceiro lugar de sentido, zonas de contato, que na investigação 

discursiva pode ser  acessada pela ideia de ethos do consumidor em ação, isto é, o 

processo é visto em suas  dinâmicas de interação e interdiscursivas, manifestada em 

discursos do sujeito-consumidor. 

 

Considerações finais: a circulação midiática como lugar de projeção do ethos do 

consumo simbólico 

 

 Vimos que, em uma sociedade em vias de mediatização, ao falarmos de 

consumo, torna-se muito relevante voltarmos nosso olhar para o consumo midiático 

mais do que o consumo de bens físicos, que assim encontra sua realização nesta 

circulação midiática. 

 Os estudos sobre os vários ethé publicitários na confluência da lógicas da 

produção e consumo, por sua vez, nos levam à compreensão da maneira como se dá a 

sedução publicitária, por meio da projeção de valores culturalmente compartilhados 

entre as instâncias envolvidas na enunciação publicitária. 

 O consumo, enquanto atividade marcada simbólica e culturalmente, opera a 

atualização dos valores presentes nos bens, passando a representar algo maior do que se 

pensava ao teorizar a recepção publicitária, enquanto fase conclusiva de um processo 

comunicacional linear, que hoje vem sendo transformado pelas tecnologias de 

comunicação, não  se mostrando como percurso que  termina na recepção, mas, sim, 

como algo que chega no consumidor com possibilidades de desdobramentos para novas 

conexões de sentidos em rede. 
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 A partir disso, passamos a reconhecer a circulação, enquanto mais uma instância 

da enunciação publicitária, como o lugar de contínua criação do ethos do consumidor 

midiático, uma terceira via dos estudos comunicacionais. 

 É nas zonas de contato da enunciação publicitária em circulação que o 

consumidor se vê em interface com os bens de consumo simbólicos. Apropriando-se 

dos valores ali presentes, ele se reconstitui dinamicamente como ethos do consumidor 

midiático e ressignifica aqueles valores na sua circulação. 

 Assim, mais do que uma zona de contato entre os atores envolvidos com a 

emissão e com a recepção da enunciação publicitária, a circulação diz respeito ao lugar 

de ressignificação contínua tanto dos bens simbólicos quanto do consumidor enquanto 

ethos projetado na interface com estes bens. 

 O consumo, inserido na lógica da circulação, identifica-se cada vez mais 

fortemente com os valores simbólicos e culturais, e ganha importância no incessante 

processo de formação e atualização do ethos do consumidor midiático, que por sua vez 

também incessantemente ressignifica os valores simbólicos inerentes aos bens de 

consumo da sociedade mediatizada. 
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A formação de um território audiovisual: 
a televisão via satélite nos EUA-América Latina

João Martins Ladeira

Introdução 

No campo da comunicação muito se escreveu sobre a renovação sociocultural 
possível de observar como consequência das tecnologias da comunicação 
e da informação (Felinto, 2005; Lemos, 2002; Lévy, 1997). A possibilidade 

de instituir uma cultura digital com características decorrentes da difusão do uso 
de computadores conectados à internet ocupou o centro deste debate, fazendo crer 
que os impactos da digitalização se refeririam apenas aos novos meios. Deste ponto 
de vista, compreender o lugar deste processo na sociedade contemporânea pareceria 
tarefa difícil de realizar ao considerar outras mídias, entre elas, a televisão. 

Para a televisão em sentido estrito, menos as dinâmicas de colaboração ou 
o aumento das oportunidades para a apropriação e a mixagem da cultura (Lemos, 
2006) e mais as possibilidade de expandir a circulação de conteúdo audiovisual e de 
lhe oferecer alcance global se torna questão de fundo. A exposição sincronizada a 
produtos diversificados permite pensar em um público que se inter-relaciona de uma 
forma difícil de ocorrer através do modelo pregresso: o broadcast restrito às fronteiras 
nacionais. Estas oportunidades de ampliar a circulação de audiovisual envolvem o 
desenvolvimento de sistemas segmentados de televisão que dependem, exatamente, 
das tecnologias digitais. 

Se o elo entre segmentação e digitalização não guarda os mesmos traços ob-
servados nas ferramentas de computação ligadas à web, sua importância não pode ser 
desprezada, contudo. Este artigo se debruça sobre produção, através da distribuição 
via satélite, de um território audiovisual conectando EUA e América Latina. Aqui, a 
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expectativa reside em compreender como a televisão global se organiza em uma região 
pontual, pouco estudada em comparação a outros casos (Curtin, 2007; Kraidy e Khalil, 
2009; Sinclair e Turner, 2004), com algumas exceções (Fox, 1988; Sinclair, 1999). 

Neste texto, busca-se entender a organização da indústria cultural, mantendo 
o foco não na discussão sobre o conteúdo difundido por tal indústria. De fato, o 
tema do conteúdo dos meios e dos processos midiáticos instituídos ao seu redor 
reuniu uma quantidade rica de visadas. A discussão sobre a recepção, com ênfase nas 
diferentes apreensões possíveis de realizar foi uma delas (Lopes, Borelli e Resende, 
2002). A análise sobre a ideologia e a lógica de dominação se tornou igualmente 
capaz de receber intensa atenção (Hall, 1977). Outra perspectiva residiu na discussão 
sobre o relacionamento entre os sistemas de produção e seu público, com ênfase nas 
estratégias de midiatização (Braga, 2006). Todavia, menos atenção se concentrou na 
organização da indústria cultural. 

Este trabalho busca interpretar as relações sociais responsáveis por construir o 
ambiente no qual a produção destas expressões culturais se torna possível. Para isso, 
a ênfase nas relações entre estes empreendimentos produtivos se torna essencial. 
Através da análise de suas conexões, espera-se interpretar a lógica para o exercício 
de poder em consolidação em uma fase da modernidade contemporânea marcada 
pelo aumento da complexidade. Para isso, este texto se divide em três partes. Na 
primeira, discute-se, a partir da teoria social contemporânea, a relação entre a agência 
dos envolvidos na construção da vida social e as estruturas previamente ordenadas, 
influentes como um legado passado. Concentra-se, aqui, em um processo de trans-
formação, entendendo como essencial a interação entre os agentes relevantes para a 
conexão entre os EUA e a América Latina. 

As iniciativas originadas da América Latina ocupam a segunda seção, com 
ênfase nos personagens originados do México, especialmente Televisa, dada a sua 
importância. A tentativa, entre 1961 e 1987, de atuar nos EUA com investimentos 
no estado da arte em tecnologia criarão os primeiros elos responsáveis por produzir 
alianças que, durante os anos 1990, organizarão as iniciativas de maior importância 
no processo. A terceira seção discute o caminho contrário: as experiências originadas 
nos EUA que, a partir do centro, partem para a América Latina. Aqui, News, Hughes 
e EchoStar, e suas repetidas interações entre 1990 e 2003, serão chave. Abordam-se 
as alianças de News e Hughes com diversos atores para a criação de Sky e DirecTV 
Latin America, culminando na fusão de ambas. A conclusão interpreta este processo, 
na tentativa de identificar os princípios importantes de tal cenário. 

Agência, estrutura e a construção da televisão pós-broadcast

Longe de ser a consequência direta apenas de certo conjunto de inovações 
técnicas, a televisão via satélite decorre de um processo social, ao longo do qual se 
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transforma em realidade a imagem de uma sociedade instantaneamente interco-
nectada. Nesta parcela do desenvolvimento da televisão em sentido mais amplo, tal 
expectativa surge como força motriz para orientar a constituição, através da agência, 
do processo responsável por estruturar uma dada visão. A ordenação destes esforços, 
possível de envolver organizações e indivíduos, resulta em instituições, como ocorre 
com a forma social estabelecida para qualquer tecnologia (Williams, 1974). Consi-
derando este panorama amplo, este texto se debruça sobre uma dimensão pontual 
deste processo: a organização de empreendimentos produtivos, em seu esforço de 
ordenar o universo de criação de riquezas, considerando-os essenciais para garantir 
a estrutura capaz de oferecer experiências culturais. 

Na tentativa de relacionar o desenvolvimento da modernidade com a consti-
tuição da mídia, Thompson (1995) identificou, como cerne desta experiência com 
a cultura, a dinâmica de visibilidade pautada pelo escrutínio global. Questão cara à 
modernidade, diz respeito à oportunidade de visualizar o poder de uma forma difícil 
de perceber fora da experiência moderna. De outra perspectiva, Baudrillard (1977) 
identificou, como traço essencial da modernidade contemporânea, a expansão de 
simulacros. Nesta interpretação, a televisão se institui como parte do processo de 
transformação da cultura em um circuito autorreferenciado de significados, capaz 
de esconder uma estrutura de repressão de desejos que decorre da possibilidade de 
simulação contida em tais representações. Gitlin (2003), por exemplo, discordará 
de tal visada, insistindo na dimensão concreta deste sistema e enfatizando a ideia 
simmeliana da aventura controlada. A despeito da diferença de visadas, todas as dis-
cussões se concentram em um problema semelhante: a intensa difusão de imagens 
na sociedade contemporânea. 

Contudo, compreender esta profusão de imagens implica em analisar as 
organizações responsáveis por ordenar este cenário. Afinal, as formas oferecidas à 
cultura, seja a difusão da visibilidade, seja o hiper-real, dependem de um sistema de 
comunicação globalizado. Aqui, deposita-se menos ênfase na experiência em si com 
a cultura e mais na tentativa de compreender a ordenação dos recursos produtivos 
possíveis de permitir tal experiência. Neste artigo, entende-se a organização da vida 
social, no que se refere às dinâmicas de criação de riqueza, como não determinada 
por forças estruturais. Evita-se a visão que enxerga as organizações responsáveis pela 
produção material como guiadas segundo forças supraindividuais responsáveis por 
determinar as relações, como faria supor o debate sobre alguma “lógica do capital” 
(Althusser e Balibar, 1970) possível de operar a despeito da agência humana. Aqui, 
concentra-se no processo de estruturação da vida social (Cohen, 1989; Giddens, 1979, 
1984), como um movimento contínuo entre as interações travadas pelos agentes e a 
possibilidade de organização de uma totalidade estruturada como um sistema social. 

Compreendem-se sistemas sociais como conjuntos ordenados de relações 
possíveis de ser retomadas ao longo do tempo e em espaços distintos daqueles em 
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que inicialmente ocorreram. Analisar a agência implica em perceber processos de 
transformação nesta ordem constituída. A capacidade de influenciar na organização 
prévia de um sistema, ou seja, a possibilidade de transformar determinado conjunto 
de relações, implica em poder. Parte essencial da agência, entende-se poder não 
como um traço negativo, responsável por impedir a plena manifestação de alguma 
capacidade inata; mas como um dado positivo, garantindo a oportunidade de alterar 
a vida social.

Assim, define-se estruturação como um processo contínuo de ordenação da 
realidade a partir de um movimento ininterrupto voltado a afirmar determinado 
estado de coisas, frente à oportunidade constante de, através da agência, transfor-
mar a vida social. Observar a ação de empreendimentos produtivos complexos, 
como a indústria cultural, implica em perceber organizações capazes de tomar 
parte na estruturação da própria modernidade contemporânea. A complexidade 
da indústria cultural, estabelecida a partir de alianças complexas, reflete uma 
especificidade do tempo presente. A fim de compreender este cenário, torna-se 
necessário concentrar atenção nas interações entre os agentes, considerando seu 
relacionamento como essencial. 

Considera-se esta complexidade como especialmente visível naquilo que 
Castells (1996) definiu como redes, formas flexíveis constituídas a partir de vín-
culos abertos à conexão e desconexão. Na contemporaneidade, a estruturação da 
indústria cultural implica em laços entre organizações distintas, em vínculos tanto 
de competição quanto de colaboração. Estas redes entre parceiros permite atuar em 
múltiplos territórios (em alguns casos, simultaneamente), criando novos espaços 
de ação e se transformando em instrumentos renovados para o exercício de poder. 

Nas redes em pauta, possuem importância as iniciativas que partem do México, 
especialmente aquelas conduzidas pela Televisa. De outro, contém relevância as ações 
da News. Contudo, se no primeiro caso se pode identificar um país a partir do qual 
as ações se desenrolam, no segundo, a questão se torna mais complexa. Originada 
na Austrália, as atividades de News se estendem para Ásia e Europa, tornando difícil 
identificá-la com um território específico. Baseado neste traço, Castells (2009) dirá 
que a News se afirma como um agente global. Hughes e EchoStar, organizações 
sediadas nos EUA, complementam tal complexidade. As alianças por eles constituídas 
participam de uma experiência mais complexa que a expansão, a partir de um país, 
para uma região. De fato, dizem respeito à oportunidade de conectar territórios dis-
tintos, produzindo, a partir da associação em rede, o espaço da televisão via satélite.  

Os movimentos para produção deste espaço audiovisual decorrem de transfor-
mações anteriores, apropriadas por este projeto pontual. Satélites estiveram presentes 
na indústria cultural desde os anos 1960, no âmbito dos usos empreendidos pelas 
redes de broadcast em diferentes países. Sua importância reside na retransmissão de 
conteúdo para estações terrestres a fim de repassá-lo para canais afiliados. A partir 
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da década de 1970, não apenas as grandes redes, mas também as estações norte-
-americanas de pequeno porte transmitidas através do cabo usariam satélites como 
forma de difundir sinal. À medida que se intensifica o interesse na diversificação de 
oportunidades para difusão, imagina-se a chance de deixar de lado os custos contidos 
em estações terrestres, transmitindo dos satélites para as residências. Associada às 
tecnologias digitais de compressão, esta nova perspectiva inauguraria o serviço co-
nhecido como Direct Broadcast System (DBS).  Nos EUA, começa-se a distribuir 
autorizações legais na década de 1980 (Parsons, 2008), mas as relações sociais capazes 
de realizar tal empreendimento teriam de esperar até os anos 1990. 

Da América Latina para o centro: México e Televisa 

Na exploração internacional de satélites, a importância das ações empreendidas 
a partir do México decorre da habilidade de um empreendimento específico em se 
expandir para além das fronteiras deste país. Para isso, será essencial a concentração 
de propriedade típica à televisão mexicana, resultado de décadas de conexões entre 
os envolvidos. Entre a distribuição de autorizações e o começo de atividades, a te-
levisão, lá, estreia entre 1949 e 1950. A concentração se inicia em 1955, com a fusão 
das operações então em atividade. O grupo formado, Telesistema Mexicano (TSM), 
vai ser comandado por duas famílias, Azcárraga e O’Farrill, capazes de manter sua 
influência pelas décadas seguintes.  Em 1962, os Alemán, terceiro personagem a 
compor o eixo da televisão no México, associam-se à TSM. Em 1968, os últimos 
envolvidos entram em atividade: um dos maiores grupos industriais do México e 
um produtor de cinema. Repetindo o formato de TSM, ambos se fundem em 1970, 
criando a assim chamada Televisión Independiente de México (TIM). O passo 
decisivo para a concentração se torna a fusão entre TSM e TIM em 1972, dando 
início à Televisa (Fox, 1988). 

A concentração oferece o poder de financiar a expansão internacional de 
Televisa. Explora-se a capacidade de criar conteúdo nas diversas oportunidades dis-
poníveis para revender material em regiões nas quais se identifique população em 
língua espanhola. Esta reutilização permite revender muitas vezes o público para 
vários anunciantes. Para alcançar tal objetivo, mostra-se importante o investimento 
no estado da arte para tecnologia de distribuição que, aliada à intensa produção de 
conteúdo (com menor atenção a padrões de qualidade), torna-se o modelo de ope-
ração de Televisa (Sinclair, 1999). 

Com base nesta lógica, Televisa vai rapidamente adotar o uso de satélites. 
No México, como em outros países, os investimentos estatais serão essenciais para 
permitir a expansão das atividades privadas. Lá, as transmissões através de tal tecno-
logia se iniciam em 1963. Em 1968, seu uso recebe impulso através da construção, 
pelo Estado, da infraestrutura para transmissão e recepção via satélite com foco em 
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telecomunicações, mas voltada também à difusão de sinais de televisão. Garante-se 
a conexão internacional do país em 1971 (Sánchez Ruiz, 1990). 

A primeira oportunidade de expansão territorial tem os EUA como direção, 
país no qual Televisa busca participar de atividades de broadcast e de cabo voltadas 
a imigrantes mexicanos. O investimento para além da fronteira começa em 1961, 
com a compra de estações em cidades com presença hispânica. Conduzido pelos 
Azcárraga, o empreendimento se transforma em um grupo de nove estações, admi-
nistradas a partir de um único empreendimento, identificado como SICC (Spanish 
International Communications Corporation). 

Dada à proibição na legislação norte-americana sobre a propriedade de mais 
de 20% de serviços de broadcast por estrangeiros, a atuação dos Azcárraga se torna 
possível através da sociedade com três empresários locais. Relacionamentos então 
construídos serão centrais para os projetos internacionais futuros. Importante será 
o elo construído com Rene Anselmo, testa de ferro dos Azcárraga como presidente 
de SICC. Cidadão norte-americano, Anselmo mantém laços com Televisa desde 
1954, quando havia trabalhado para a corporação durante uma longa estadia no 
México (Sinclair, 1999).  

A programação de tais estações consistia de conteúdo produzido no México por 
Televisa e vendido para SICC através de outra empresa, SIN (Spanish International 
Network), sociedade entre Azcárraga e Anselmo, aproveitando-se de uma brecha legal. 
Afinal, as normas proibiam a propriedade de estações, mas não de redes para venda 
de conteúdo. A arrumação concedia intenso poder aos Azcárraga. A partir de 1976, 
reafirma-se esta influência através de uso de satélites para transmitir, além da fronteira, 
conteúdo criado por Televisa para SIN, redistribuído para as estações de SICC. 

A conexão entre satélites, redes e estações proporcionava um fluxo de ren-
dimentos partindo dos EUA para o México. Baseado na acusação de que tal poder 
prejudicaria os demais sócios, um dos norte-americanos ligados à SICC inicia, em 
1976, uma ação judicial contra os Azcárraga. Em 1980, uma associação de proprietá-
rios de estações nos EUA apresenta outra queixa, desta vez a Federal Communication 
Commission (FCC), órgão regulador, solicitando a revogação das concessões devido 
a vantagens desleais proporcionadas pelo conteúdo de Televisa (Sánchez Ruiz, 1990). 

As duas discussões resultam na decisão judicial sobre a obrigação de vender 
SICC e SIN. Mais uma vez, percebe-se o poder oferecido pelo controle de conte-
údo. A decisão de Anselmo havia sido buscar formas de operar dentro da lei, mas 
os Azcárraga impõem a venda da estrutura em um formato capaz de impedir sua 
fragmentação, retirando o presidente de SICC do projeto. As estações e a rede seriam 
adquiridas por Hallmark Cards e First Chicago Investment em 1986 (SICC sells 
TV’s for $301.5 million, 1986). 

No futuro, os Azcárraga voltariam a se envolver com as atividades de broadcast 
nos EUA (Moreno Esparza, 2011). Todavia, a cadeia de eventos decorrente da venda 
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de SICC/SIN obriga alguns envolvidos a buscar novas oportunidades. A partir de 
tal momento, Anselmo se volta à ideia de um sistema comercial de distribuição via 
satélite sediado nos EUA e com difusão para regiões além da fronteira nacional. A 
iniciativa recebe o nome de PanAmSat, um empreendimento capaz de tomar parte na 
transformação da ordem para o sistema internacional de tráfego através de satélites. 

Em uma primeira fase da tecnologia, satélites são utilizados para ampliar a 
extensão do tráfego em telecomunicações, com a apropriação pela indústria cultural 
ocorrendo posteriormente. Para conectar vastas regiões, torna-se necessário um siste-
ma internacional de diversos satélites inter-relacionados. A estrutura conhecida como 
Intelsat, instituída entre 1962 e 1964 como um consórcio de vários países, destina-se 
a cumprir esta função. Sua elaboração decorre da influência norte-americana. A ló-
gica de conexão dos EUA a este sistema replica a fórmula cara às telecomunicações, 
institucionalizada no modo de operar da AT&T: a exploração de uma atividade chave 
por um único empreendimento privado, utilizando impedimentos legais como forma 
de fechá-la a outros possíveis participantes (Gershon, 1990).  

Ao considerar a estabilidade por décadas do modelo adotado pela AT&T, 
pareceria difícil acreditar na possibilidade de reorganizá-lo. Compreender a chance 
de reformular estas relações implica em compreender as possibilidades da agência. 
Neste âmbito, os meios de comunicação se beneficiam de modificações mais am-
plas nas atividades de telecomunicações, utilizando-se de uma ação elaborada por 
empreendimentos produtivos externos à indústria cultural. No âmbito da desregu-
lamentação das telecomunicações, processo encerrado em 1984, torna-se possível 
a iniciativas como PanAmSat negociar tráfego internacional, e não apenas nacional 
(Horwitz, 1991: 244-263, 229-230).

O plano de Anselmo prevê diversos satélites, como forma de prover distri-
buição global. Em 1988, o lançamento do primeiro permite a cobertura da região 
do Atlântico (Panamsat Launches into Asia-Pacific Market, 1994). O investimento 
necessário para a expansão posterior ocorre através da associação exatamente com 
Televisa, pela compra de 50% da PanAmSat em 1992 (Televisa to Invest in PanAm-
Sat, 1992). Anselmo havia tentado algumas alternativas antes de recorrer à Televisa. 
Apenas após a busca insatisfatória por recursos junto a um conglomerado japonês e 
a uma corporação francesa, envolvida no lançamento de satélites, retoma-se o con-
tato com a televisão mexicana (Andrews, 1994). A inversão viabiliza o lançamento, 
a partir de 1994, de outros satélites. Frente ao cenário, Televisa cogita a possibilidade 
de um serviço próprio de distribuição internacional, mas recua frente às estimativas 
de US$ 750 milhões como os gastos necessários (Aerial combat, 1995). 

Contudo, a partir de 1996 diversas transformações ocorreriam na organização 
de PanAmSat. Com a morte de Anselmo em 1995, e frente à necessidade de Tele-
visa renegociar dívidas decorrentes da crise do México de 1994, surge a proposta 
de venda de PanAmSat. A operação iria fornecer garantia a um empréstimo com 
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um dos bancos credores do empreendimento mexicano (Sinclair, 1999). A compra, 
em 1996, seria realizada por Hughes (Landler, 1996), um dos principais fabricantes 
internacionais de satélites, propriedade da General Motors desde 1985 (Culliton, 
1985). Em 1998, Televisa abandona completamente PanAmSat, com a venda do que 
ainda restava de sua participação a Hughes (Hughes Is Raising Stake in PanAmSat 
to 81%, 1998). Contudo, o empreendimento mexicano retomaria de outro modo a 
conexão com atividades internacionais de satélites. 

Simultaneamente a estas interações, a expansão latino-americana da televi-
são ganha novo impulso através de outro projeto. Em datas muito próximas, duas 
operações distintas tentam estruturar, no território latino-americano, a distribuição 
de conteúdo através de satélites. Um deles vai ser o projeto conhecido como Sky 
Latin America, alinhado com a expansão de Televisa, mas não apenas dela. A atuação 
da Sky Latin American surge como uma rede anunciada em 11/1995 entre Globo, 
News, Televisa e TCI (Tele-Communications, Inc) (Murdoch and 3 Others Set 
Latin Satellite-TV Effort, 1995). No Brasil, o serviço estreia em 11/1996 (Possebon, 
2009: 84) e, no México, em 12/1996, com a garantia de que Televisa se manteria 
distante do Brasil, enquanto a Globo permaneceria longe do México (Sutter, 1997). 

Por sua vez, o projeto DirecTV Latin America, anunciado em 03/1995, orga-
niza-se pela conexão entre Cisneros, Hughes, MVS Multivision  e TVA (Industry 
Leaders Introduce DirecTV Latin America, 1995). Ambos surgem de trajetórias 
distintas: DirecTV decorre da tentativa de expandir a atuação de Hughes para além 
dos EUA; Sky, da dificuldade de News em entrar neste país. Assim, compreender a 
estruturação dos satélites nos EUA implica em discutir a atuação destes personagens 
no centro, tarefa da próxima seção. 

Do centro para a América Latina: News, Hughes, EchoStar

O projeto organizado a partir dos EUA será de essencial importância para os 
desdobramentos futuros desta fração da mídia. Do centro da indústria cultural par-
tem ações de personagens cujos atos vão produzir consequências para toda a região. 
Entre 1990 e 2003, três envolvidos, EchoStar, Hughes e News, encontram-se em 
momentos chave para estruturar a televisão via satélite. 

Previamente, News havia constituído, em partes da Europa e Ásia, operações 
de satélites voltadas à venda para as residências sem intermediários, não mais restritas 
ao modelo de transmissão de conteúdo visando à redistribuição a partir de estações 
terrestres. O processo começa na Grã-Bretanha, entre 1989 e 1990 (Ellowitz, 1991), 
através de um serviço conhecido como BSkyB (British Sky Broadcasting). O em-
preendimento se inicia a partir de um sistema de satélites sediado em Luxemburgo, 
um dos poucos países da Europa em que, na ocasião, a televisão operava dissociada 
das atividades concentradas no Estado (Humphreys, 1996). Com lógica semelhante, 
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News busca atuar na Ásia a partir da compra, em 1993, de Star TV, um serviço de 
satélites sediado em Hong Kong (Curtin, 2007). 

Nos EUA, as oportunidades para o DBS surgem em 1990. Tais iniciativas 
partem de tentativas de aliança entre News e Hughes, na expectativa de constituir 
um projeto do qual fariam parte NBC e Cablevision Systems, um associado desta 
rede de broadcast para a programação em cabo. Dois fatores inviabilizariam o projeto. 
Por um lado, as redes de cabo, por considerarem o DBS um risco às suas atividades, 
impossibilitariam o acesso a conteúdo, propriedade por eles controlada. Por outro, as 
dívidas da News decorrentes dos investimentos nos sistemas de satélites na Europa e 
Ásia dificultariam sua participação, encerrando a aliança em 1991 (Eisenmann, 2000). 

Após a desistência dos demais sócios, Hughes segue sozinha na tentativa 
de introduzir a televisão via satélite nos EUA. As dificuldades relativas ao acesso 
a conteúdo seriam solucionadas com a introdução de uma norma legal, o Cable 
Act de 1992, responsável por obrigar as corporações de cabo detentoras tanto de 
infraestrutura para transmissão quanto da propriedade sobre conteúdo a licenciar 
material. O lançamento do serviço ocorre em 1994, em uma atividade com o nome 
DirecTV (Parsons, 2008: 609-10). 

O terceiro personagem, EchoStar, origina-se da venda e fabricação de recepto-
res para satélites analógicos. Obtém licenças para DBS em 1989, mas inicia a venda 
de serviços apenas em 1995 (Parsons, 2008: 561, 611-3). Sua entrada na atividade 
envolve riscos significativos, possíveis de perceber no tipo de financiamento utiliza-
do por EchoStar. Em 06/1994, negocia US$ 335 milhões através de títulos podres, 
a ser pagos em 1999 no valor de US$ 632 milhões (Higgins, 1994). A intensidade 
da entrada permite compreender diversas ações agressivas, capazes de reordenar os 
relacionamentos entre os dois agentes de maior dimensão. 

A segunda tentativa de News entrar nos EUA ocorre através de uma aliança 
com MCI, um empreendimento de telecomunicações, em um projeto denominado 
ASkyB. Após, em 01/1996, obter licenças para a exploração de satélites, a MCI, frente 
aos investimentos estimados em US$ 4 bilhões para o prosseguimento da operação, 
decide se retirar da atividade em 11/1996. Como consequência, News permanece 
com autorizações legais, mas sem parceiros na aliança necessária para a atividade. Em 
02/1997, busca conexão com EchoStar, mas as negociações se encerram em 05/1997. 
A despeito da diferença frente a 1990, devido às normas legais possíveis de garantir a 
negociação de conteúdo, a aliança termina devido à pressão de associados da News 
em projetos no setor de programação, temendo a concorrência do DBS (Chenoweth, 
2002: 183-199, 211-222). A atuação simultânea em diversas atividades, consequência 
da lógica de redes, torna possível resultados negativos em algumas conexões.

Para a News, uma nova tentativa de atuar nos EUA surge em 2000, frente à 
decisão da General Motors em pôr Hughes à venda. A discussão se inicia em 03/2000. 
O acordo se estende durante todo o ano de 2000 devido a negociações internas na 
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GM. Em 02/2001, a General Motors sinaliza a possibilidade de realizar a venda, mas 
as negociações seriam encerradas duas semanas depois. Enquanto isso, nos meses de 
03/2001 e 04/2001, EchoStar negocia uma proposta de financiamento com dois bancos 
visando realizar sua oferta sobre Hughes, o que ocorre em 08/2001. Frente à manobra, 
News aponta 10/2001 como prazo final. A indecisão de General Motors, pedindo outra 
prorrogação, faz com que News se retire da negociação, oferecendo a possibilidade de 
compra por EchoStar. Contudo, Hughes e EchoStar eram ambos empreendimentos 
restritos às atividades de satélite, tornando possível ao órgão regulador, frente à intensa 
campanha política de News, impedir o acordo em 10/2002 (Chenoweth, 2002: 9-11, 
14-29), argumentando sobre a defesa do interesse público (FCC, 2002). 

Em 2003, retoma-se a relação entre News e DirecTV, com a compra de 34% de 
Hughes (FCC, 2003). Como consequência de atos no centro, a fusão das atividades 
na América Latina se inicia em 2004 (DirecTV to Consolidate Latin American Busi-
ness, 2004). A organização de poder presente no acordo travado nos EUA implica na 
reorganização em um território descolado no espaço. No âmbito da concentração nos 
EUA, personagens de menor dimensão no Brasil e no México se desconectam da rede 
latino-americana. Em 10/1998, Multivisión já reduzira sua participação tanto na operação 
latino-americana quando na do México (Latin American DTH share shuffling, 1998). 
Em 12/1998, TVA vende parte de sua participação no Brasil para Hughes e Cisneros 
e, em 1999, abandona o projeto, negociando o restante da associação no Brasil e sua 
quota na operação latino-americana, (Latin American DTH platform re-organises, 
1999). Com o anúncio da fusão entre Sky e DirecTV para a América Latina, a Globo 
se retira da operação internacional (Possebon, 2009: 215). Ao final deste trajeto, tem-se 
estruturada a televisão via satélite nos EUA e América Latina. Posteriormente, certas 
transformações modificariam a rede. Contudo, 2004 marca a constituição de um período 
e o encerramento de um processo. 

Conclusão 

Este artigo discutiu a contribuição proporcionada pela televisão via satélite 
para o processo de reorganização do audiovisual, no qual esta tecnologia ocupa papel 
importante. O DBS apresenta uma possibilidade, dentro do trajeto de segmentação 
da televisão, de rever o modelo de broadcast, estruturando tal meio como parte de 
uma sociedade global. Neste caso, manipulam-se traços previamente ordenados 
do sistema social do qual a indústria cultural toma parte. Tal reformulação implica 
no exercício da agência dos envolvidos. Enfatizar a interação entre tais atores opera 
como forma de deixar de lado a ideia de necessidades estruturais pelas quais o sistema 
seria compelido a funcionar. 

Deste processo, podem-se identificar três princípios recorrentes. O primeiro 
se refere ao controle de conteúdo, e a forma como se exerce poder a partir das opor-
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tunidades para dispor deste recurso. Tanto no projeto Sky quanto DirecTV, ponto 
alto deste movimento de estruturação, o controle de conteúdo repete experiências 
antigas, embora em roupagem mais complexa. Paradigmático da influência obtida 
pela conexão entre conteúdo e tecnologias de distribuição será o elo entre SICC 
e SIN. O poder dos Azcárraga reside em centralizar material, disponibilizando-o 
segundo seus interesses e, assim, enfraquecendo aqueles que a eles não se associam. 
Para o DBS, as alianças complexas entre Sky e DirecTV com sócios de menor porte 
dependem da forma como Cisneros, Globo, Televisa e Multivisión e, em menor 
dimensão, Abril, oferecem, para o empreendimento, conteúdo por eles controlado, 
repetindo tal dinâmica. A posse de material, as barreiras impostas ao seu uso e as 
alianças pautadas pela garantia de sua obtenção são traços visíveis durante a formação 
do território audiovisual EUA-América Latina.

O segundo princípio se refere às autorizações legais concedidas pelo Estado. 
Nos EUA, até 1984, permitia-se a exploração de satélites apenas no interior das 
fronteiras nacionais, resguardando a negociação internacional para Intelsat. Trata-se 
de uma barreira digna de nota para qualquer iniciativa. Reorganizá-la surge como 
questão de central importância. O caso envolve a possibilidade da indústria cultural 
se beneficiar de acontecimentos ligados não a ela, mas às atividades de telecomunica-
ções. Aqui, percebe-se a consequência da convergência entre comunicação de massa 
e telecomunicações, importante não em termos de tecnologias inter-relacionadas, 
mas de consequências que, possíveis de observar numa atividade, vão ter desdo-
bramentos para outra. 

Tais licenças se tornam um recurso contraditório. Sem elas é impossível 
dar início a qualquer atividade ligada à televisão. Contudo, tais autorizações pre-
cisam ser coordenadas com o terceiro tópico: o financiamento. A necessidade de 
uma intensa quantidade de recursos se torna a principal razão das operações nos 
EUA adquirirem tamanha importância. Somente com os investimentos possíveis 
de realizar pelos empreendimentos ali localizados se pode tornar tais empreen-
dimentos realidade. Fora da rede nenhum dos sócios latino-americanos teria a 
possibilidade de realizar esta tarefa. Principal eixo na diferença de poder nas redes, 
a possibilidade de suportar o peso destes investimentos obriga vários associados a 
abandonar a atividade. Para Abril e Globo, tais dificuldades se mostram centrais, 
desconectando-os do projeto. 

A associação entre estas três dimensões – a obtenção de conteúdo, a garantia 
de autorizações, a possibilidade de financiamento – opera como princípio para as 
relações entre os agentes na constituição desta instância da vida social, exatamente 
em uma esfera em que se supõe a presença de forças estruturais. Presencia-se, na 
estruturação da televisão via satélite, a constituição da sociedade como um ato con-
tínuo, formulada a partir de diversas interações, relacionada entre si ao longo de 
múltiplos encontros. O tipo de poder presente permite intervir em um espaço ter-
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ritorial ampliado, criado pela conexão entre EUA e América Latina. Desdobramento 
relevante para a modernidade contemporânea, trata-se de um traço importante de 
compreender.
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Resumo
Este artigo discute a estruturação da televisão via satélite, considerando-a como parte de 
movimentos de globalização do audiovisual. Busca-se compreender a forma através da qual 
empreendimentos diversos se coordenam para a conexão de dois territórios: EUA e Améri-
ca Latina. Foca-se na institucionalização da indústria cultural em uma fase da modernidade 
marcada pelo aumento da complexidade. Concentra-se atenção nas alianças constituídas 
entre os personagens envolvidos, pautadas por uma lógica de redes importante devido à 
capacidade oferecida para conexão e desconexão. Atenta-se não a supostos mecanismos 
estruturais possíveis de ordenar a vida social, mas ao processo constante de organização da 
realidade a partir do fluxo contínuo entre agência e estrutura.

Palavras-chave
Estudos de televisão. Tecnologias da informação e da comunicação. América Latina.

Abstract
The making of an audiovisual territory: satellite television in the US-Latin America
This article discusses the structuration of satellite television, considering it as an extension 
of the audiovisual globalization process. It tries to understand how diverse enterprises are 
coordinated aiming at the connection of two territories: the US and Latin America. The 
focus will be at the institutionalization of the cultural industry in a phase of modernity 
characterized by the enhancement of complexity. It will be specially considered the allian-
ces constructed between the actors involved, guided by a network logic important due to 
the opportunities for connection and disconnection. Attention will be concentrated not at 
supposed structural mechanisms possible to ordinate social life, but at the constant process 
of the organization of reality towards the continual flux between action and structure.

Keywords
Television studies. Communication and information technologies. Latin America.
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O sistema cultural da moda

Richard Perassi Luiz de Sousa
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Introdução

Este texto é produto dos estudos realizados no curso de mestrado e doutorado 
em Design e Expressão Gráfica (Pós-Design/UFSC), tratando do tema “sintaxe 
da informação gráfico-visual”. O tema proposto também é desenvolvido na 

linha de pesquisa “Gestão estratégica do design gráfico”, no contexto do grupo de 
pesquisa SIGMO: Significação da Marca, Informação e Comunicação Organiza-
cional (UFSC/CNPq).

A cultura comercial da moda é desenvolvida de acordo com parâmetros de 
gostos e consumos, que orientam os procedimentos e as estratégias empresariais 
e comerciais. Esses parâmetros são expressos em peças do vestuário ou em outros 
produtos da moda, buscando promover sensações coerentes com o que é percebido 
como o conjunto de tendências momentâneas de usos e costumes. 

Diante da necessidade de dinamizar as vendas, investiu-se na ampliação do 
consumo, com base na obsolescência estético-simbólica dos produtos que poderiam 
ser usados por muito mais tempo. Assim, caso não sejam descartados, os produtos de 
coleções anteriores devem ser incorporados em novas composições que expressem 
atualidade ou serem guardados para outros momentos em que as tendências forem 
mais coerentes com suas qualidades expressivas.

A dinâmica cíclica de apresentação, substituição e recuperação de motivos, 
formatos, cores e texturas, como expressões das tendências, requer um constante 
conhecimento sobre o panorama cultural. Considera-se, especialmente, a disposi-
ção dos diversos públicos consumidores, com relação aos estímulos propostos e às 
respostas oferecidas pelo mercado, de acordo com as circunstâncias.  
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A variação das temáticas e das expressões sensoriais ou estilísticas dos produtos 
da moda toma por base as relações antropológicas mais constantes. Essas são decor-
rentes da impossibilidade de plena satisfação de necessidades e desejos humanos. 
Por isso, pode haver promessas de realização que são constantemente renovadas. 
O mercado da moda alcançou o sucesso através da variação estético-simbólica, na 
medida em que investiu em temas e sensações relacionadas ao “poder” em diferen-
tes sentidos.  Assim, o termo “moda” deixou de ser percebido como denominação 
de uma arte menor ou como uma frivolidade sociocultural, porque se tornou um 
campo de mobilização cultural e econômica, com grande influência e lucratividade 
(Sudjic, 2010).

A moda como fenômeno cultural

A moda tem uma cultura, pois de acordo com a Semiótica da Cultura, cultura 
é o conjunto de símbolos e mitos de um determinado grupo. Esses símbolos e mi-
tos, porém, não são dotados de expressão própria. Expressam-se através da cultura 
material. Sendo assim, toda cultura depende de um conjunto expressivo para que 
seus símbolos e mitos possam ser expressos e comunicados. 

Lotman (2000: 32) estabelece o conceito de cultura como informação. Para 
o semioticista russo, mesmo ao considerarmos os objetos inanimados dentro de 
uma cultura ou os “monumentos da cultura material”, é necessário entender que 
esses objetos desempenham dupla função. Além de uma possível finalidade práti-
ca, concentram e expressam uma série de dados. Constituem-se como meios de 
conservação e transmissão de informação cultural. Isso ocorre devido à cultura 
caracterizar-se como uma estrutura complexa. A partir das investigações sobre um 
único objeto é possível se conhecer informações sobre toda a estrutura de produção 
tecnológica e como isso se relaciona com a organização social. Portanto, a potencial 
função simbólica dos produtos materiais da cultura justifica sua condição de objetos 
de interesse da área de Semiótica da Cultura.

Observando-se, portanto, os produtos da cultura material, sob essa dupla atua-
ção como instrumento e como símbolo, considera-se também que esses participam de 
duas realidades. A primeira realidade é composta pelas coisas tangíveis ou materiais. 
É a realidade percebida através das sensações decorrentes das relações características 
daquilo que é considerado o mundo natural ou material. Sendo assim, é considerada 
primeira realidade tudo aquilo que persiste no mundo material independentemente 
das vontades da mente humana e das eventualidades da consciência (Perassi, 2012). 

A segunda realidade é imaginativa, simbólica e tipicamente cultural, porque 
seus produtos são intangíveis ou abstratos. Para Baitello (1997: 18), a cultura é “ter-
reno especifico onde se deve manifestar a mais pura e irrestrita criatividade humana”. 
Na dinâmica cultural inventa-se e desenvolvem-se produtos materiais e produtos 
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imateriais. Esses últimos são os tipicamente culturais, porque os produtos físicos, 
da cultura material, dependem de sua existência prévia como imaginação, projeto 
ou produção imaterial.

O ambiente imaginativo da cultura é o campo das descobertas individuais e 
coletivas de cada época. Porém, essas descobertas coletivas necessitam do auxílio de, 
pelo menos, um rudimento de linguagem, porque o imaginado depende dos sinais 
expressivos das linguagens para ser expresso ou manifesto. Da segunda realidade 
fazem parte as justificativas e as soluções imaginativas para o ato de vestir-se; para as 
ações de maneira geral; para as manifestações artísticas ou ritualísticas; para as histórias 
da literatura e dos mitos; para o conteúdo dos jogos e das maneiras de socialização; 
para os comportamentos políticos e outros. Ela é constituída na consciência pela 
capacidade humana de incrementar a primeira realidade.

O vestuário, por exemplo, é uma parte da cultura material da moda que ex-
pressa seus valores simbólicos e míticos. Para Sant’Anna (2007) a moda situa-se no 
campo do imaterial, entretanto sua materialidade e expressividade dão-se através 
do vestuário. A moda e o vestuário, ou outros produtos materiais da moda, mesmo 
estando intrinsecamente ligados, não devem ser confundidos. 

Os trajes permitem o exercício da moda, que opera no palco do imaginário 
e é integrante da cultura. A moda oferece os recursos mítico-simbólicos para que 
indivíduos doem significados aos seus corpos e às suas existências, de acordo 
com sua identidade ou subjetividade. São, porém, as peças de vestuário e outras 
ações ou produtos materiais da moda que permitem a expressão desses valores 
ou significados.

Isso amplia a relevância dos produtos da moda, porque esses são signos com-
ponentes de uma linguagem, propondo os textos pessoais e culturais como registros 
históricos do percurso de um indivíduo ou de uma cultura. Isso ultrapassa a primeira 
realidade de suas expressões físicas, as quais promovem sensações: visuais, táteis, 
olfativas, odoríficas e até gustativas, por exemplo, como ocorre no uso de um batom. 
Como elementos expressivos, os produtos da moda também provocam sentimentos 
diversos, que agradam ou desagradam os usuários ou os observadores.  

A moda como linguagem e objeto do conhecimento

A moda é percebida como linguagem e seus produtos como signos ou sím-
bolos, que comunicam diversos conteúdos, especialmente os relacionados com 
aspectos sociológicos e histórico-culturais. Isso desperta o interesse de estudiosos 
das áreas de filosofia, sociologia, história e antropologia, entre outras. Além de ser 
expressão da individualidade e campo estético, sendo também de interesse das áreas 
de psicologia e de arte, entre outras, os produtos da moda são ainda positivamente 
observados, como registros culturais e histórico-sociais. 
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O acervo de produtos diretamente relacionados com a moda é, portanto, 
muito amplo, variado e relacionado com diversos aspectos socioculturais. Porém, 
o corpo é o epicentro de sua emergência e disseminação. Assim, os produtos mais 
suscetíveis à moda são os mais relacionados ao corpo e percebidos como de grande 
valor estético-simbólico. Isso estabelece o conjunto de produtos de vestuário e 
acessórios corporais como campo privilegiado da moda.

A associação com o vestuário é mais recorrente porque o corpo é a expressão 
mais evidente daquilo que é íntimo ao ser humano. Porém, os poderes da subjetivi-
dade sobre a matéria natural do corpo são limitados, apesar dos seres humanos terem 
desenvolvido um amplo repertório expressivo e comunicativo a partir do corpo. 
Pois, como propõe Gardin (2008: 75), “o corpo é considerado o primeiro veículo 
de comunicação e expressão utilizado pelo ser humano para a produção, reflexão e 
análise do conhecimento (...) diferentes culturas entenderam e utilizaram o corpo 
como meio de produção de linguagem”.   

É possível alterar a configuração do corpo e sua expressividade gestual com 
exercícios físicos. Contudo, ninguém altera a cor dos cabelos com seus próprios 
recursos corporais. Assim, foram sendo descobertos, produzidos e incorporados os 
artefatos externos, para que o corpo possa expressar valores individuais ou coletivos 
coerentes com a realidade desejada e imaginada pelos seres humanos. 

O corpo natural contrasta com os artefatos da indumentária e, ao mesmo 
tempo, apropria-se e se integra aos acessórios compondo uma construção cultural 
complexa, porque é repleta de funções e significações.

Em diferentes culturas de todas as regiões do planeta, são comuns os atos de 
adornar o corpo com recursos de pinturas ou incorporação de artefatos. Assim como 
as vestimentas, os adornos corporais são elementos de significação, constituindo 
uma interface simbólica entre o corpo e o ambiente sociocultural. 

Isso persiste desde os primórdios da cultura até a sociedade contemporânea, 
porque o vestuário, os diversos acessórios e as atitudes configuram um sistema de 
construção de sentidos e significados. A percepção da moda como linguagem, por-
tanto, propõe a leitura desses signos também como um relato acerca da realidade 
cultural. Isso é proposto e defendido por diferentes estudiosos que observam a moda 
como sintoma sociocultural e alertam sobre o engano que é tratar essas manifestações 
de maneira superficial ou inconsequente. “A moda enquanto mudança produz-se 
em numerosas esferas da vida social” (Godart, 2008: 11). 

Em uma visão objetiva e positivo-materialista dos estudos sociológicos, os 
produtos e atitudes decorrentes da moda devem ser considerados como “fatos so-
ciais”. Pois, devido à sua existência material podem ser observados e mensurados e, 
além disso, representam fenômenos cujas raízes estão além dos limites individuais.

O conceito de “fato social” foi descrito por Èmile Durkheim (1858-1917) 
como fenômenos coletivos irredutíveis a indivíduos particulares, referenciando 
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uma lógica de grupo, como a fé compartilhada e os padrões de conduta. Os fatos 
sociais “replicam as características do mundo físico”. Assim, ignorar esses fatos “é 
como imaginar que se pode deixar de lado a gravidade” (Bauman e May, 2010: 272).

Os fatos sociais decorrem da vida comum, como ações e reações individuais, 
mas de origem coletiva, em que cada um dos indivíduos é influenciado e pressionado 
pelos outros (Durkheim, 2007). Isso é coerente com os usos e costumes observáveis, 
que caracterizam as expressões da moda, porque em seus costumes cada indivíduo 
manifesta mais ou menos aspectos do espírito de seu tempo. 

A percepção dos fenômenos da moda como fatos sociais implica na aceitação 
de que, além de se apresentar como textos de uma linguagem específica, as expressões 
da moda também podem ser observadas como fenômenos, que são passíveis de serem 
estudados pela ciência, inclusive sob os parâmetros e os métodos mais ortodoxos. 

Sobre as tendências e o espírito do tempo

Embacher (1999: 23) propõe que “não há nada que esteja acontecendo no 
mundo hoje que não possa influenciar a maneira de vestir das pessoas”. Essa pro-
posição assinala a estreita relação entre o vestuário e as condições de vida dos seres 
humanos. Pois, considera o modo de vestir como expressão das condições em que 
a vida humana está ocorrendo, seja com relação aos aspectos naturais ou cultu-
rais, objetivos ou subjetivos. A afirmação não garante que, necessariamente, tudo 
influencia o modo de vestir. Mas, alerta que o vestir é amplamente influenciado 
pelo existir, não sendo possível indicar previamente todos os acontecimentos que 
afetarão ou não a maneira como as pessoas se vestem. Todavia, a proposição indica 
os modos de vestir e a moda como um sistema que está conectado com outro ainda 
maior no qual é desenvolvida a dinâmica da vida humana. “A cada ano, a tribo da 
moda formiga ruídos e rumores sobre as futuras tendências, alguns dos quais vão 
efetivamente se verificar na realidade” (Erner, 2005: 135). 

De maneira sistemática ou não, nos estudos e nos negócios da moda, há o 
interesse pela prospecção de tendências, as quais possam indicar o que está acon-
tecendo e antecipar o que irá influenciar o modo de vestir e o comportamento das 
pessoas. Em torno disso há diferentes interesses que, de maneira direta ou indireta, 
implicam em retorno ou lucro financeiro.

Na atual sociedade de mercado esse interesse é tão acentuado que os estudio-
sos do assunto discutem se, na realidade, as tendências de moda e consumo estão 
sendo descobertas ou inventadas e impostas através da mídia especializada. Há ainda 
outro ponto de discussão sobre o modo como as tendências são ou não produzidas. 

Erner (2005) considera que o consenso no universo mercantil da moda decorre 
de experiências similares de um grupo pequeno e restrito de indivíduos que, apesar 
de negarem essa condição, compartilham os mesmos valores, porque frequentam 
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espaços similares. Assim, apesar de seus esforços criativos, constantemente, os 
membros desse grupo manifestam impressões semelhantes que são percebidas 
como percepções da convergência das diversas manifestações culturais – tendências.

Enquanto um autor como Erner (2005) indica as causas da convergência cul-
tural, que é proposta no contexto comercial da moda, Baldini (2005) dá voz aos que 
denunciam a ampla divergência estilística, como justificativa para que manifestações 
muito diferentes sejam participantes das tendências da moda em um dado momento.

Baldini (2005: 56) informa que “há quem defenda que a moda foi derrubada 
pelos estilos e quem diga que os consumidores se movem agora no interior de um 
autêntico supermercado de tendências”. Portanto, tudo é tendência e o consumidor 
adquire e usa o que preferir. Isso torna relativa a influência de quaisquer grupos 
de indivíduos sobre a definição de tendências. Pois, como houve no passado, não 
há mais a presença de uma corte ou uma potência imperial, para fixar de modo 
específico, com legitimidade e ampla aceitação, o que estaria na moda em um de-
terminado momento. 

As ideias apresentadas por Baldini (2005) assinalam que a dinâmica da “substi-
tuição” do passado cedeu lugar à prática da “suplementação”, que acrescenta possibilida-
des ao que já foi proposto, reciclando e suplementando as propostas anteriores. Porém, 
de maneira mais ampla, tudo isso deve ser percebido como sintoma sociocultural, cuja 
base é político-econômica, portanto, é revelador sobre as ocorrências circunstanciais 
e estruturais da sociedade atual.

Do ponto de vista acadêmico, as expressões da moda e sua dinâmica compõem 
um campo de pesquisa valioso para o conhecimento da cultura e da sociedade. Pois, 
as mudanças aparentemente superficiais ocorridas no cotidiano expressam altera-
ções de diferentes magnitudes na estrutura social. Por exemplo, o início histórico 
do atual sistema da moda, no período indicado como Baixa Idade Média, assinalou 
a expressão da ideia do ser humano como indivíduo. Isso é percebido porque em 
suas vestimentas, as pessoas deixaram de expressar unicamente os padrões de sua 
classe social, recompondo esses signos de maneira individual.

Apoiado na teoria Semiótica da Cultura, Bystrina (1995: 35) adota o conceito 
de “sistema” como “objeto que se compõe de um conjunto de elementos ou com-
plexos subsistemas e um conjunto das relações entre esses elementos ou subsiste-
mas”. O conceito de “estrutura” também é apresentado de modo particular como 
“um conjunto dinâmico de relações”, caracterizando algo moldável ou adaptável, 
em constante modificação.

As abordagens semióticas consideram os fenômenos como mensagens a 
serem interpretadas de acordo com diferentes linguagens. Assim, a partir de outra 
abordagem da cultura, de caráter semiótico-estruturalista, Barthes (2009) assevera 
que os sistemas possuem significado e possuem uma estrutura linguística detectável. 
Nesse sentido, o conjunto de fenômenos materiais e mentais característicos da moda 
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é considerado como sistema de significação, passível de interpretação por meio da 
linguagem verbal. Portanto, esses fenômenos podem ser interpretados como textos 
socioculturais e, também, estudados como objetos da ciência.

Como signos da cultura ou objetos da ciência, os fenômenos da moda per-
mitem ser interpretados com diferentes recortes, porque seu discurso é abrangente, 
podendo ser percebido como expressão de aspectos morais ou éticos e, também, 
lógicos ou estéticos. Isso envolve características individuais e sociais, servindo como 
fonte de dados para estudos psicológicos, antropológicos e sociológicos. Além disso, 
como fenômenos sociais, os objetos e eventos da moda ainda podem ser estudados 
sob os conceitos da ideologia política, da economia política e da arte, entre outros.

 Quando estão agindo, os seres humanos são mobilizados por um conjunto 
de ideias, de sentimentos, de desejos e de intenções, de maneira concomitante e 
conflituosa, que é comumente denominado de “estado de espírito”. As ações dos 
seres humanos podem ser individuais ou coletivas e, quando ocorrem em grupo, são 
produtos do estado interno de cada um dos participantes. Portanto, há uma ampla 
diversidade de impressões, intenções e motivações por detrás das ações coletivas. 
Contudo, pelo menos parcialmente, alguns aspectos dessas subjetividades são simi-
lares, na maioria dos indivíduos do grupo. Isso caracteriza o “estado de espírito” do 
grupo. Quando esse pensamento é ampliado para uma comunidade ou sociedade 
em certo episódio ou período de tempo, é possível considerar a ideia do estado de 
espírito de uma sociedade em uma determinada época.

Há o conceito de “espírito do tempo”, cuja origem é o termo alemão zeigeist, 
que foi considerado com maior constância a partir do final do século XVIII, como 
“a acepção de opiniões válidas num determinado tempo, gosto ou desejo” (Caldas, 
2004: 70). Quando a manifestação de ideias ou atitudes é considerada “moderna”, 
no sentido de ser coerente com a atualidade, é dito que se está pensando ou agindo 
de acordo com o “espírito do tempo” ou zeigeist. Pois, considera-se que as ideias ou 
atitudes individuais são manifestações particulares de um estado espiritual e ideo-
lógico coletivo, seja do presente ou do passado.

Isso propõe a noção de contágio mental, justificando a convergência de ideias 
entre grandes grupos de pessoas (Caldas, 2004), em contraposição à possibilidade 
de manipulação ideológica. Pois, nessa perspectiva, a manipulação possível está 
subjulgada aos limites e variáveis internas do conjunto decorrente da convergência 
de ideias. Na cultura da moda, isso relativiza o poder de manipulação de estilistas, 
designers e outros profissionais ou patrocinadores influentes, porque sua liberdade 
e vontade estão delimitadas pelas crenças e desejos da coletividade. Os que atuam 
comercialmente no mercado da moda e não querem falir devem procurar conhecer e 
realizar os desejos coletivos. Citando as ideias de Lênin (1870-1924), Baldini (2005: 
88) assevera que os produtores da moda “podem permitir-se estar sempre um passo à 
frente das massas, nunca mais do que isso”.
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Lipovetsky (2007: 37) pondera que “se é verdade que as modificações da 
cultura e do espírito do tempo estão na base das variações de moda, não podem 
jamais por si só explicar o Novo de moda, seu aleatório irredutível, suas inúmeras 
metamorfoses sem razão nem necessidade”. Assim, o conceito de “espírito do tempo” 
é insuficiente para explicar a motivação pelo “novo”, que é marcante no sistema da 
moda. Pois, a moda não se sustenta sem a teatralidade ou a pura fantasia dos jogos 
de aparência e da promoção do individualismo mundano.

Tradicionalmente, algo semelhante ao que anteriormente foi indicado como 
“estado de espírito” é reconhecido pelo termo grego ethos. Há autores, entre esses 
Lipovetsky (2007), que relativizam a participação do “espírito do tempo” na deter-
minação da moda, que compreendem que suas manifestações são expressões do 
ethos social. Portanto, como acervo intangível de impressões, intenções e motivações 
expressas em atitudes e vestimentas, entre outros sinais, a moda é parte componente 
do ethos de seu tempo e local de emergência. 

A compreensão da moda como ethos corrobora ou confirma a indicação da 
moda como sistema e fato social total, porque sua dinâmica influencia outras esferas 
da cultura. Assim, a frivolidade e o individualismo típicos das motivações relacionadas 
à moda, também, são característicos do ethos das sociedades liberais (Lipovetsky, 2007). 
O indivíduo liberto dos compromissos morais percebe sua existência esvaziada de 
sentido. Assim, a dinâmica da moda propõe um sentido particular para a existência, 
distraindo o indivíduo da vacuidade de sua condição (Cidreira, 2006). 

O sistema da moda, como dinâmica da efemeridade sistemática, requer do 
indivíduo o gosto pelo novo, como princípio constante e regulador da vida. Assim, 
o sistema da moda promove uma relação social em que as pessoas se relacionam de 
acordo com a hierarquia da novidade. Isso impulsiona os indivíduos retirando-os 
do passado e motivando-os a constantemente construir um presente diferenciado 
com sinais renovados (Cidreira, 2006).

Walter Benjamin (1892-1940) considera que o tempo de validade de um 
modismo é relacionado à rapidez e à amplitude de sua difusão. Assim, quanto mais 
rapidamente a moda for difundida, maior é sua efemeridade e menor o seu tempo 
de duração. Isso foi sendo observado diante do desenvolvimento do sistema global 
de comunicação. 

Para Benjamin (2007), as mudanças da moda são especialmente percebidas 
como brincadeiras do feminino. É uma estratégia psicológica para enganar a morte. 
De maneira semelhante, isso também foi considerado por Cidreira (2006). Porém, 
no pensamento de Benjamin (2007), ao trocar de vestimentas engana-se a morte e 
o tempo. Assim, a sociedade participa do jogo psicológico que teme o falecimento. 
“A paródia do cadáver colorido, provocação da morte pela mulher, amargo diálogo 
sussurrado com a putrefação entre as gargalhadas estridentes e falsas. Isso é moda. 
Por isso ela muda tão rapidamente” (Benjamin, 2007: 102).
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A cultura comercial da moda

Como características da moda, as mudanças culturais provocaram o interesse 
de parte da sociedade pela possibilidade de prevê-las. A cultura e a sociedade são 
alteradas de maneira superficial ou profunda sob um complexo de influências.  
Entretanto, as diversas expressões da arte antecipam e precipitam mudanças que 
são devidamente notadas e consolidadas anos depois. Além disso, Benjamin (2007) 
propôs que a moda tem um contato mais próximo, constante e preciso com o que 
está por vir.

Os criadores da moda atuam como filtros para diversos estímulos de mudança 
e as expressões da moda também precipitam as mudanças ao contaminar de maneira 
rápida e ampla a população. Assim, as manifestações da moda são como expressões 
artísticas efêmeras, demarcando de maneira contínua e pontual o percurso das gran-
des mudanças apontadas na arte de vanguarda. De modo diferente da arte, a rápida 
renovação da moda é diretamente motivada por interesses financeiro-comerciais. 
Cidreira (2006: 71) confirma essa visão de que parte do sistema da moda atua como  
máquina econômica, porque a moda deve sua sobrevivência ao consumo. Por sua 
vez, Lipovetsky (2007) aponta a moda como filha do capitalismo, por ser essa um 
princípio típico da cultura comercial que emergiu com a burguesia, provocando o 
consumo ao instigar a vaidade individualista. 

A criação e a produção de itens da moda ocorrem em processo industrial, en-
volvendo a indústria de bens materiais de consumo no universo estético-simbólico 
da indústria cultural, cuja produção é conceitual. Logo, sua cadeia produtiva e co-
mercial é constituída a partir de prospecções de tendências; planejamento e criação 
diversificada de produtos físicos e comunicativos; eventos culturais e produtos de 
comunicação dirigidos aos públicos específicos e ao público em geral. Isso desperta 
o interesse dos distribuidores e do comércio em geral que necessitam atender as 
demandas de consumo e oferecem a dimensão geral de tudo que ainda será produ-
zido, de acordo com a moda da próxima estação.

É necessário, entretanto, começar a produção das peças de vestuário e de 
outros itens materiais de consumo antes de haver a efetiva demanda por parte dos 
distribuidores ou comerciantes. O ciclo de produção, da criação ao acabamento, 
envolve até 18 meses de antecedência.  Pois, diante da exiguidade do tempo de 
uma estação de moda, quando a demanda ocorrer, os prazos de entrega serão tam-
bém exíguos. Assim, é necessário haver produtos para a pronta-entrega ou para 
serem finalizados e entregues em curto espaço de tempo. A partir das demandas, 
considera-se apenas a possibilidade de ampliar a oferta com um pouco mais de 
produção ou acabamento.

O planejamento do processo produtivo para uma nova estação de moda é 
realizado com base nas demandas e nos prazos requeridos nas estações anteriores. 
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Além disso, há a constante expectativa pelo aumento da demanda. Tudo isso ca-
racteriza risco financeiro para a indústria da moda, cuja oferta pode ser excessiva 
e implicar em prejuízos consideráveis ou pode ser recessiva e ocasionar a perda de 
oportunidades de vendas e de lucratividade.

As incertezas e os altos investimentos retiraram a indústria da moda da 
condição de campo da criação e da expressividade dos estilistas, para localizá-la no 
ambiente econômico dos grandes investimentos e negócios. Esses necessitam limitar 
seus riscos e ampliar seus ganhos, inclusive, para atender aos interesses financeiros 
de acionistas e de outras fontes de investimentos ou financiamentos.

A moda como negócio implica uma gestão estratégica com foco no mercado, 
inclusive submetendo estilistas e designers aos interesses do público consumidor. 
Pois, não é possível arriscar-se por demais. Isso ressaltou a necessidade das pesquisas 
e de outras atividades da área de marketing, cujas práticas envolvem conhecimentos 
de base antropológica, psicológica e sociológica, entre outros. Um tipo de pesquisa 
que é requisitado sustenta os estudos de tendências culturais e suas influências sobre 
o público consumidor da moda. Essas tendências são percebidas como sinais que 
manifestam gostos, desejos e disposições de consumo (Godart, 2010). 

Caldas (2004) adverte que as tendências carregam consigo um caráter de 
imprevisibilidade. Assim, mesmo um profissional competente em pesquisa de ten-
dências não pode ser plenamente assertivo, especialmente, quando se trata de prever 
as implicações decorrentes das tendências prospectadas. Mozota (2011) confirma que 
as tendências informam acerca de dados do mercado e isso permite interpretações 
sobre as características dos cenários futuros. Porém, interpretações não são certezas. 
Gimeno (2000) apresenta as tendências como novidades constantes, que mudam a 
aparência do que é imutável, perene, clássico.

Há um conjunto de aspectos e elementos na parte comercial do sistema da 
moda que é regularmente estável. Isso estrutura a dinâmica do processo e permite 
a organização das variações decorrentes das constantes alterações das tendências. 
Por exemplo, as marcas de moda que produzem peças de vestuário não passarão a 
produzir outras coisas para a próxima estação. Assim, continuarão a produzir peças 
de roupa, com modelos e estampas diferentes. Mas, há padrões estruturais que 
permanecem, porque suas mudanças são lentas, diante da rapidez das variações de 
modelos e estampas.

Do ponto de vista estrutural, as mudanças do sistema são mais lentas, enquanto 
as coleções de produtos que mudam a cada estação podem ser consideradas mu-
danças circunstanciais. Entretanto, mesmo essa variação que afeta constantemente 
os produtos decorrem de uma dinâmica centralizada que constitui o “epicentro” 
da cultura da moda comercial. Assim, as tendências socioculturais são rapidamente 
representadas com cores, texturas, medidas e formatos, entre outros, que caracteri-
zam os elementos básicos da nova estação. 
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Desde a primeira centralização de expertise no mercado de moda, na França, 
que data do século XV, a centralização da moda permitiu uma organização das 
tendências. Essa estrutura passou por importantes mudanças, principalmente, para 
se adaptar ao desenvolvimento industrial da moda. Mas, mesmo remodelada, a 
centralização permanece, como aspecto minimizador da incerteza no mercado de 
apostas da indústria da moda.

Há um dualismo fundamental nessa indústria, determinado por sua dupla na-
tureza, como atividade artística e como prática econômica.  As constantes renovações 
da moda e sua abrangência, considerando a quantidade e a diversidade de produtos 
e pessoas envolvidas, demarcam sua relevância econômica. A moda é campo privi-
legiado de expressão da indústria cultural, porque seus produtos são bens culturais 
de valor, assim como devido à sua “onipresença nas numerosas esferas da atividade 
econômica e social” (Godart, 2010: 16). 

O potencial de lucro da indústria da moda é incrementado pelo valor estético-
-simbólico, que propicia uma ampla margem de lucro excedente sobre o valor de 
uso e também provoca a rápida obsolescência estético-conceitual dos produtos que 
muito antes do fim da vida útil dos produtos limita suas possibilidades de utiliza-
ção. Nos setores de vestuários e acessórios, o jogo de tendências e a dinâmica de 
lançamento de pelo menos duas coleções anuais provocam a rápida obsolescência 
estético-simbólica dos produtos. Os temas e as expressões das coleções reúnem e 
combinam duas estações do ano: primavera e verão ou outono e inverno, mas há 
uma tendência para o lançamento de mais coleções durante o ano. Desde a década de 
1990, o conceito de fast fashion, prevê que, anualmente, empresas ofereçam diversas 
coleções com base nas demandas de consumo. 

 A indústria do vestuário, portanto, desenvolveu-se em função de tempora-
lidades específicas, sazonalidade que lhe é particular. Geralmente, os produtos da 
coleção de inverno são entregues ao varejo a partir do mês de março. Os produtos são 
fabricados no mês janeiro e, para isso, o processo de pesquisa, criação e preparação 
ocupou todo o ano anterior. Além disso, parte do período é concomitantemente 
ocupado com o desenvolvimento da próxima coleção de verão. 

A cadeia produtiva do vestuário está interligada com a produção têxtil e de 
outros produtos que lhe servem de matéria prima. Depois disso, são desenvolvidas 
nove etapas específicas: 1. a criação dos têxteis a partir de matérias-primas; 2. a pre-
paração; 3. o design e o desenvolvimento de produtos; 4. o corte; 5. a montagem; 6. 
a lavagem e o acabamento; 7. a distribuição para os comerciantes; 8. o marketing; 9. a 
venda para os particulares (Godart, 2010). As etapas que revelam o valor simbólico 
dos produtos, que é o design e o marketing, e a que trata da distribuição aos varejistas 
são as mais lucrativas.

Além de variar no tempo, também, há uma hierarquização geográfica da moda. 
Assim, o suposto nascimento da moda na capital francesa confere à cidade de Paris o 
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título de “capital da moda”. Entretanto, depois da década de 1950 constatou-se que 
Paris não é mais a referência central da moda, dividindo sua influência com outras 
cidades como: Nova York, Londres, Tóquio, Milão, Antuérpia, São Paulo, Milão, 
Berlim e Barcelona. Outras poderiam ser também consideradas. Mas, essas são 
percebidas como cidades protagonistas da moda, por sua forte presença midiática, 
que amplia sua influência sobre outros polos de produção ou consumo de moda. 
Isso distingue essas cidades com relação à capacidade impor “a moda como código 
estético dominante” (Giusti, 2007: 123). Essa dominação da moda é característica da 
modernidade marcada pelo individualismo mercantilista burguês. O poder domina-
dor é comumente referenciado na contemporaneidade através da figura das marcas.

Considerações finais

O vestuário é um produto direto da cultura de um país e movimenta uma 
indústria próspera, com forte geração de empregos. Em Santa Catarina, a produção 
de vestuário é marcada pela tradição empreendedora dos imigrantes que, nas últimas 
décadas, conquistaram a condição de ser o segundo maior polo têxtil e de vestuário 
do Brasil, sendo que o primeiro fica no estado de São Paulo. Conjuntamente os 
estados de São Paulo e Santa Catarina são responsáveis pela produção de artigos 
do vestuário que supera o valor de 76% da confecção total da nação (Rech, 2006).

Compõem a indústria da moda a produção têxtil e a produção de vestuário. 
Da indústria têxtil, por sua vez, fazem parte a fiação e tecelagem plana ou circular 
(malharia), sendo que compete às indústrias de confecção o corte e a montagem de 
peças indumentárias.  Entretanto, como foi proposto, a moda é, como sempre foi, 
campo do simbólico e do mítico. Inclusive, reside nisso a sua relevância, como ob-
jeto de estudos que transcende o campo da tecnologia e da ergonomia do vestuário. 

A moda tem uma cultura. Pois, de acordo com a Semiótica da Cultura, cultura 
é o conjunto de símbolos e mitos de um determinado grupo. Porém, esses símbolos 
e mitos não são dotados de expressão própria, expressando-se através da cultura 
material. Portanto, uma cultura depende de um conjunto expressivo para que seus 
símbolos e mitos possam ser expressos e comunicados. 

O vestuário, por exemplo, é uma parte da cultura material da moda que ex-
pressa seus valores simbólicos e míticos. O vestuário é comumente atribuído como 
materialidade mais significativamente expressiva da cultura de moda.

A moda nunca profere um único texto. Os discursos da moda são muitos, 
plurais, multiformes, utilizam de códigos volúveis e enraízam-se por estímulos 
culturais sortidos.

Godart (2010) reitera o caráter ambíguo da moda ao considerar seu posiciona-
mento intermediário. Transitando ente as artes e a indústria, a moda exerce influência 
não apenas no consumo e na economia, reverbera de modo peculiar na cultura. Os 
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estudos que dedicam-se aos aspectos culturais da moda são de grande relevância, 
visto que já é compartilhada a compreensão da moda enquanto fato social total, o 
que sugestiona que seus parâmetros se alastraram para as diversas instâncias da nossa 
cultura, transbordando os limites do vestuário e indústria da beleza. 

Em tempos anteriores, o valor de uso e, posteriormente, o valor do vestuário 
e de outros produtos da moda como mercadoria superavam o seu valor estritamente 
simbólico, exceto nos casos específicos em que a roupa era definida pelo rito no qual 
deveria participar. Isso quer dizer que, há muito tempo, uma pessoa bem vestida 
simboliza sucesso e outros valores e, também, que uma pessoa mal vestida, geral-
mente, é interpretada de maneira pejorativa. Porém, isso caracteriza um sistema de 
simbolização corriqueiro e prosaico. Por outro lado, há muito tempo, o vestido da 
noiva e outras vestimentas equivalentes são revestidas de alto valor simbólico, cujas 
variações são mais sutis do que ser uma vestimenta rica ou pobre, nova ou usada e 
assim por diante. 

Diferente do valor simbólico generalizado, no que diz respeito ao bem ou 
mal vestido, com relação à qualidade e ao valor financeiro do vestuário e, também, 
diferente dos códigos previstos para as ocasiões solenes, a escolha entre uma gravata 
comprida ou uma gravata borboleta, para o uso diário, envolve questões de estilo e de 
identificação. Estilo e identificação compõem a matéria prima conceitual dos apelos 
da moda e das marcas de moda. Portanto, o seu campo de atuação é eminentemente 
simbólico-cultural, sendo também essencialmente mítico. 

Outro ponto a se tratar é o fato da moda funcionar como ponto de entrada 
para a industrial cultural. Principalmente devido à sua importância econômica, e 
também pela “onipresença nas numerosas esferas da atividade econômica e social” 
(Godart, 2010: 16). Enquanto produtora de bens culturais, a moda influencia o 
mercado enquanto um todo e seu acompanhamento é especialmente relevante para 
os mercados do lazer e da criatividade.

Como exaltação subjetiva de poder, alegria, sensualidade e satisfação, a in-
dústria da moda é responsável pelo crescimento enternecedor de consumidores 
desejosos de objetos. Grande parte dessa responsabilidade da moda é, entretanto, 
partilhada com o design e o marketing ao analisarmos como as marcas ativam o desejo.
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Resumo
O presente trabalho possui natureza teórica e intenta desenvolver compreensões da moda 
enquanto sistema cultural. Trata-se de modo específico o sistema cultural da moda, de acordo 
com os postulados teóricos da Semiótica da Cultura, também intitulada Semiótica Russa. 
O trabalho constrói considerações acerca da moda enquanto fenômeno cultural, da moda 
enquanto linguagem e enquanto objeto do conhecimento. Trata-se ainda da relação entre as 
tendências e o espírito do tempo; ou no termo original em alemão, zeigeist; e suas relações 
com a moda enquanto fenômeno cultural e comercial. O artigo finaliza-se ao considerar as 
implicações comerciais e industriais da moda, que por si constituem também uma cultura 
e envolvem a indústria de bens materiais de consumo no universo estético-simbólico da 
indústria cultural.

Palavras-chave
Moda; Cultura; Tendências; Cultura comercial; Sistema da moda.

Abstract
The current paper characterizes as theoretical and intends to develop a comprehension of 
fashion as a cultural system. It specifically handles the fashion cultural system according to 
the theoretical postulates of Culture Semiotics, also known as Russian Semiotics. The paper 
builds considerations on fashion as cultural phenomenon, as language and as knowledge 
object. It also considers the relation between fashion trends and zeitgeist – German for the 
spirit of times, and their relations with fashion as a cultural a commercial phenomenon. 
The paper reaches an end as it considerate the commercial and industrial implications of 
fashion that per se constitute a culture and involve the consumption of material goods in 
the aesthetic-symbolic universe within the cultural industry.

Keywords
Fashion; Culture; Trends; Commercial culture; Fashion system.
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RESUMO 

Este artigo analisa o ritual da lição como um modo de subjetivar pessoas jovens e 

adultas. A análise privilegiou uma conceitualização desenvolvida por Michel Foucault, 

em sua perspectiva arqueogenealógica, como, por exemplo, jogos de verdade, técnicas 

de si, centros locais de saber-poder, experiências de si, regras de formação discursiva e 

modos de subjetivação. O corpus de análise compreendeu um conjunto de lições 

identificadas em artefatos curriculares (cadernos escolares, cartilhas e livros didáticos) 

utilizadas nos últimos 40 anos na escolarização de pessoas jovens e adultas. A análise 

permitiu identificar, no ritual da lição, práticas do falar de si, escrever sobre si, ora por 

meio de modelos, ora justificadas como práticas de autoconhecimento ou de 

rememoração de si. Entende-se que tais práticas, embora justificadas como processos de 

emancipação e liberdade, estão também associadas a processos de subalternização das 

experiências de si. 

Palavras-chave: Lição de si. Subjetivação. Escolarização de pessoas jovens e adultas. 

INTRODUÇÃO 

Analfabeto, um espírito subalimentado. Saber ler e escrever, adquirir uma 

formação profissional é ganhar confiança em si mesmo e descobrir que pode 

avançar com os outros. (POPULARUM PROGRESSIO, PAULO VI, 1997, 

p. 27) 
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O enunciado anterior sobre o sujeito analfabeto tem funcionado como um 

comentário poderoso, ou seja, “[...] coisas ditas uma vez e que se conservam, porque 

nelas se imagina haver algo como um segredo ou uma riqueza [...]” (FOUCAULT, 

1999, p. 22). Ou, ainda, como uma das interpretações em vigor na contemporaneidade 

sobre o tema: interpretação na trama discursiva a dizer como deve ser o sujeito 

analfabeto e o sujeito alfabetizado. Olhares e dizeres que atuam nas experiências de si, 

na classificação e na normalização dos indivíduos. Tais experiências de si dão-se sob o 

veio de práticas discursivas que se instituíram na escolarização em um interdiscurso 

com elementos do discurso religioso, estético, ético, pedagógico, entre outros.  

Problematizar a produção dessas experiências construídas na relação com os 

saberes pedagógicos (discursos normatizados em diferentes campos disciplinares, 

portanto, com poder de verdade e de normatização) é o objetivo perseguido na análise 

apresentada. Interessam práticas curriculares no âmbito da escolarização de pessoas 

jovens e adultas, com foco na produção e na reprodução de modos singulares de ser dos 

indivíduos, ou seja, em suas subjetividades. Tal como em outras práticas sociais, a 

escolarização é vista, neste artigo, como um lugar em que se aprende a dizer-se branco, 

negro, mulher, homem, pessoa do campo ou da cidade, heterossexual ou homossexual, 

alfabetizado, analfabeto; a escolarização como um lugar em que se aprende sobre quais 

são os conhecimentos verdadeiros e os conhecimentos deslegitimados.  

Larrosa (1994) traz para o debate a lógica geral dos dispositivos pedagógicos 

que constroem e medeiam a relação do sujeito consigo mesmo, como se essa fosse uma 

gramática suscetível de múltiplas realizações. Indica como se forma a experiência de si 

no interior de aparatos de produção de verdade, por meio de mecanismos de submissão 

à lei e da autoafeição. No campo da Educação de Jovens e Adultos, a temática da 

subjetividade emergiu nos últimos anos em diversos estudos. Parte deles, expressa em 

teses e dissertações, tem como foco as trajetórias juvenis e suas implicações nas 

subjetividades (LIMA RAPHAEL, 2003; RODRIGUES, 2005; NASCIMENTO, 2008); 

o uso de tecnologias digitais, as questões culturais e as subjetividades de jovens na 

atualidade (ALVES, 2006; GUIMARO, 2010); o conhecimento e a subjetividade 

(OLIVEIRA, 2005, 2009; SILVA, 2007; COSTA, 2005, 2009; HENN, 2006); o 

discurso intercultural e a subjetividade (CARVALHO, 2004).  

Artigos em eventos e periódicos sobre a temática foram identificados, como 

textos sobre a temática da subjetividade e narrativas de si nos dispositivos escolares e 
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suas implicações nas subjetividades (SALCIDES, 2002; CORREA; SOUZA, 2003; 

BICALHO, 2003); as questões culturais, curriculares e as subjetividades (CARVALHO, 

2004); as narrativas de si e subjetividades (PIMENTEL, 2007); o currículo e os modos 

de subjetivação na EJA (CARVALHO, 2011, 2012); as narrativas de sujeitos da EJA 

(DECISIO, 2008) e o conhecimento e a subjetividade (RAIMONDI, 2011). 

Inspirados nos estudos desenvolvidos por Gilles Deleuze, Félix Guattari, Paulo 

Freire, Hannah Arendt, Michel Foucault, Alberto Melucci e outros, esses estudos 

reconhecem nas pedagogias escolares e não escolares processos de subjetivação. Na 

singularidade do nosso estudo, pretendemos entrar nessa rede discursiva para descrever 

práticas discursivas expressas em lições e problematizar como os saberes da 

escolarização, advindos da renúncia de outros saberes sobre si e apresentados como 

emancipadores podem exercer uma função enunciativa de subalternização de culturas.  

Observamos como indivíduos que frequentaram programas de escolarização e 

passaram a incorporar um jogo de linguagem no qual o agradecimento pela 

oportunidade de sair da condição de analfabetos, de cegos, de envergonhados, de 

humilhados e de constrangidos passa a reger a sua forma de apresentar publicamente a 

si mesmo. Eles afirmam como se sentem honrados pela oportunidade de participar 

desses programas. 

Esse jogo de linguagem é comum também nos primeiros textos que elaboram 

nos momentos de receber o “diploma de alfabetização”, nas atividades de comemoração 

política de finais de programas educativos ou, ainda, quando da participação em 

campanhas eleitorais. Essas narrativas de si, repetitivas em diversos registros, indicam 

como pessoas jovens e adultas operam sobre si por meio da escolarização. Temos nos 

preocupado com a submissão de pessoas jovens e adultas ao discurso verdadeiro da 

escolarização, à vontade de verdade do outro (educador, professor); o argumento da 

troca pela possibilidade de ascensão social; a subjetivação pela pessoa jovem e adulta de 

que a não escolarização é uma anormalidade, um defeito, inclusive, físico – cego; as 

marcas do não saber no corpo, que é ajudado e publicizado no pegar na mão; na 

infantilização das tarefas escolares, nos textos de leitura.  

As pessoas aprendem a ler, a escrever e a contar para produzir saberes sobre si 

mesmas, adquiridos no processo escolar e que se firmam, por vezes, na condição de, 

elas próprias, desqualificarem outros saberes construídos em suas práticas sociais 

familiares e de trabalho ou pela condição de renúncia de seus saberes do cotidiano ditos 

ingênuos, locais, particulares, regionais. Aprendem, em seu processo de escolarização, a 
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como acoplar sua cultura aos saberes escolares, mesmo que isso signifique a renúncia de 

sua cultura para construir uma identidade de sujeito escolarizado. Nossa intenção é, 

portanto, de mostrar como, em nossas sociedades, os processos educativos baseados em 

lições/ordenamentos, classificações adquirem relevância social e cultural para dizer 

como o jovem e o adulto devem ser e estar no mundo cultural.  

CONCEITUALIZAÇÃO E METODOLOGIA 

O mapa teórico e metodológico que construímos considerou uma 

conceitualização que emerge da perspectiva analítica arqueogenealógica de Foucault. 

Os conceitos, nesse horizonte, interessam não porque trazem uma solução teórica ou 

prática, mas porque podem ser ferramentas para problematizar a prática discursiva. 

Foucault (1996, p. 30), ao tratar do conceito de subjetividade, observa sua 

relação imanente com os conceitos de saber e de poder. O filósofo concebe os saberes 

como formas de relações de forças, de poder. Ao mesmo tempo, reafirma que não existe 

poder que não utilize o saber. Para ele, os processos de subjetivação ocorrem numa luta 

política, ou seja, numa relação de poder que pode ser associada aos procedimentos 

utilizados pelo Estado que ele identifica como procedimentos de: i) eliminação e 

desqualificação de pequenos saberes inúteis, irredutíveis, economicamente 

dispendiosos; ii) normalização desses saberes entre si, tornar intercambiais os saberes e 

aqueles que os detêm; iii) classificação hierárquica desses saberes – subordinados e 

formais; e iv) uma centralização piramidal por meio da qual se podem controlar esses 

saberes. Essa foi a forma de produção do saber tecnológico do Século XVIII, não pelo 

progresso do conhecimento sobre a ignorância, mas “[...] pelos processos de anexação, 

de confisco, de apropriação dos saberes menores, mais particulares, mais locais, mais 

artesanais, pelos maiores, [...] os mais gerais, os mais industriais, aqueles que 

circulavam mais facilmente […]” (FOUCAULT, 2002, p. 215). Vale dizer que essa 

forma repercutiu na formação dos campos disciplinares e nas práticas discursivas 

desenvolvidas na escolarização dos indivíduos com a consolidação da modernidade. 

Dentre essas práticas, estão os modos de subjetivação. 

Foucault (2008, p. 258), ao ampliar seus estudos, desenvolveu o conceito de 

governamentalidade para se referir sobre a “maneira como se conduz a conduta dos 

homens”. Ele entende que analisar essa conduta, tal como a dos loucos, dos doentes, dos 

delinquentes, é utilizar a grade da governamentalidade, a qual reflete o encontro entre as 

“técnicas de poder” que estão a determinar a conduta dos indivíduos e as “técnicas de 
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si”, que permitem que eles mesmos, ou com a ajuda dos outros, efetuem operações 

sobre os seus modos de ser. No campo educacional, essas técnicas, implicadas nas 

práticas curriculares, têm a função de regular e disciplinar o indivíduo. Trata-se de 

práticas como as lições, os conteúdos, os signos, as situações didáticas, os processos de 

avaliação, os espaços possíveis, os interditos, os dizeres admitidos, os dizeres 

silenciados, enfim, práticas curriculares que produzem os sujeitos. 

Foucault estuda a hermenêutica das técnicas de si na prática pagã e na prática 

cristã dos primeiros tempos. O seu objetivo nos estudos que desenvolveu sobre as 

técnicas de si foi de 

[...] esboçar uma história das diferentes maneiras nas quais os homens, 

em nossa cultura, elaboram um saber sobre eles mesmos: a economia, 

a biologia, a psiquiatria, a medicina, a criminologia. O essencial não é 

tomar esse saber e nele acreditar piamente, mas analisar essas 

pretensas ciências como outros tantos ‘jogos de verdade, que são 

colocadas como técnicas específicas das quais os homens se utilizam 

para compreender aquilo que são. (FOUCAULT, 1994, p. 2) 

Da prática pagã, Foucault (2004) enfatiza três técnicas de si definidas pela 

Filosofia estoica: as cartas aos amigos e o que elas revelam de si; o exame de si mesmo 

e de sua consciência, que compreende a avaliação daquilo que foi feito, daquilo que 

deveria ter sido feito e a comparação dos dois, e, finalmente, a askênsis, um ato de 

rememoração. Para Deleuze (2005, p. 107), há uma novidade nos gregos que foi 

identificada por Foucault: um deslocamento duplo do poder, como relação de forças, e 

do saber, como forma estratificada, como código de virtude, sendo que, ao mesmo 

tempo, emerge uma constituição de si derivada de um código moral como regra de 

saber. No dizer de Deleuze, os gregos assim “[...] inventaram o sujeito, mas como uma 

derivada, como o produto de uma ‘subjetitvação’. Descobriram a ‘existência estética’, 

isto é, o forro, a relação consigo, a regra facultativa do homem livre [...]” (DELEUZE, 

2005, p. 108). 

Foucault retrabalha suas análises sobre os eixos de saber e poder e da relação 

consigo mesmo. Essa relação, segundo Deleuze, não para de renascer e apresenta a 

fórmula geral da relação consigo mesmo: o afeto de si para consigo ou a força dobrada. 

Esse autor afirma que, para Foucault, a subjetivação se faz por meio de quatro dobras: a 

primeira, a parte material – o corpo e seus prazeres que, para os gregos, seriam os 

aphorodisia; a carne e os desejos, para os cristãos; a segunda é a relação de forças [em 

suas singularidades] - se a regra eficiente é natural, ou divina, ou racional, ou estética; a 
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terceira é a do saber, por constituir uma ligação do verdadeiro com o nosso ser 

(diferente para os gregos, para os cristãos, para Platão, Descartes ou Kant); e a quarta 

dobra é o próprio lado de fora, e aqui Deleuze (2005, p. 112) usa o dizer de Blanchot - 

“interioridade de espera” - “[...] seria dela que o sujeito espera, de diversos modos, a 

imortalidade, ou a eternidade, a salvação, a liberdade, a morte, o desprendimento”. 

Destacamos como a ascese cristã substitui a ascese grega. O exercício, a 

disciplina, o autocontrole no terreno da vida moral, a constituição de si mesmo plena, 

acabada, completa; a felicidade de estar consigo, o governo de si e o cuidado de si são 

substituídos por uma ascese em que se estabelece a renúncia aos prazeres do corpo e do 

espírito, e o foco está na renúncia de si, por meio do exercício da confissão, ou seja, 

através do momento em que o “sujeito objetiva-se a si mesmo em um discurso da 

verdade”.  

No que se refere ao discurso da verdade, Foucault, em seu escrito, “O governo 

dos vivos”, citado por Avelino (2010), traz à tona, em seus últimos estudos, a parrésia, 

ou seja, a prática de dizer o verdadeiro de forma livre, corajosa, sob todos os riscos, 

práticas desenvolvidas também pelos gregos. Nesse sentido, seria um modo de dizer a 

verdade por pessoas livres. Um modo de dizer a verdade diferente do modo de dizer dos 

profetas (que enunciam uma verdade que não é sua), dos sábios (que têm uma verdade, 

mas dizem se quiser), o modo dos professores (que têm um saber técnico, mas dizê-lo 

não implica nenhum risco, ao contrário, ela está garantida pela tradição. Assim, não é 

preciso ser corajoso para ensinar). 

Afirma Foucault que, a partir do Século XVIII e até a época atual, as ciências 

humanas reinseriram as técnicas de verbalização em um contexto diferente e fizeram 

delas não o instrumento de renúncia do sujeito a si mesmo, mas o instrumento positivo 

de constituição de um novo sujeito (FOUCAULT, 2004, p. 21). O autor retoma outras 

práticas de constituição dos sujeitos de forma a pensar criticamente sobre a constituição de si. 

Foucault não pretende que voltemos ao modo grego de ascese, mas que, ao reconhecer essas 

práticas, possamos problematizar mais e melhor as práticas de reflexão de si na 

contemporaneidade – produzidas culturalmente, desnaturalizando-as, para poder pensar em 

outras “artes de viver”. “[...] Não há retorno aos gregos, pois nunca há retorno [...]”, diz Deleuze 

(2005, p. 113). A luta pela subjetividade na modernidade apresenta-se “[...] como direito à 

diferença e direito à variação e à metamorfose [...]” (DELEUZE, 2005, p. 113). 

Neste artigo, damos realce aos modos de subjetivação associados aos artefatos 

pelo que eles conduzem de ritual, de formalização, pelo que suscitam de revelação, de 
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avaliação e de rememoração de si, em seus efeitos de sentido nos indivíduos. É a lição 

como ferramenta pedagógica soberana no ato de subjetivar no processo de 

escolarização. Ou seja, interessa-nos o ritual da lição pelo que ele tem de performático, 

pelo que significa como certa maneira de dizer a verdade. Dizer a verdade diante de um 

professor, de um educador, de um prefeito é diferente de dizer a verdade fora de um 

contexto institucionalizado. 

O ritual nos interessa por estar associado à submissão de regras preexistentes e 

por ser substantivo em sua significação relacional. Entende-se que os modos de 

subjetivação estão mais associados aos artefatos em seus rituais do que ao conteúdo 

educacional, ou seja, aos artefatos, pelo que eles conduzem de ritual, de formalização, 

pelo que suscitam de revelação de si, avaliação de si e rememoração de si. É a lição 

como ferramenta pedagógica soberana no ato de subjetivar processo de escolarização. 

Não o seu conteúdo simplesmente, mas a própria forma, a forma ritualística da lição, 

ritual em seu sentido, inclusive, de cerimônia, etiqueta. 

Há algo mais forte na escolarização do que o ritual da lição? Ritual da lição 

entendido como ritual do discurso verdadeiro, e todo discurso, em sua vontade de 

verdade, “é pronunciado por quem de direito e segundo ritual requerido” (FOUCAULT, 

1999, p. 3). Tal ritual opera tanto no que se pode dizer quanto no interdito. 

[...] o ritual define a qualificação que devem possuir os indivíduos que 

falam (e que, no jogo do diálogo, na interrogação, na recitação, devem 

ocupar determinada posição e formular determinado tipo de 

enunciados); define os gestos, os comportamentos, as circunstâncias e 

todo o conjunto de sinais que devem acompanhar o discurso [...]. 

(FOUCAULT, 1999, p. 12) 

Tem-se, portanto, a lição como um ritual disciplinar na constituição dos sujeitos, 

como dispositivo pedagógico de subjetividades multidimensionais; no ritual da lição, o 

jogo do que é permitido e do que é proibido. 

Vamos identificar a lição como um ritual desde a educação antiga 

(CARVALHO, 2012). No entanto, evidenciamos que o ritual da lição, como uma 

prática discursiva da escolarização que emerge nas sociedades modernas, em seus 

artefatos culturais (cartilhas, lousa, livros, cadernos, lápis, birôs, planos de trabalho, 

currículos), que asseguram esse ritual é um dispositivo importante na prática curricular. 

Esse ritual analisado evidencia jogos de verdade, regras e relações de saber-poder 

específicos em momentos históricos diferentes.  
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Assim, nosso corpus está constituído de textos curriculares do campo da EJA 

(livros didáticos, cartilhas e cadernos escolares), que adentramos lendo como discursos 

e nos quais verificamos o ritual da lição, envolvido em regras, jogos de verdade e 

relações de saber-poder. 

RITUAL DA LIÇÃO DE SI NA EDUCAÇÃO DE JOVNES E ADULTOS 

O sistema de enunciabilidade eleito foi o domínio das coisas ditas - “[...] atos de 

fala sérios [...]” - na perspectiva de Foucault (RABINOW; DREYFUS, 1995, p. 20), o 

que os educadores (professores, supervisores, especialistas em Educação) dizem quando 

falam como educadores; o que as pessoas jovens e adultas dizem quando falam como 

alunos em processos de escolarização. Trata-se de discursos em sua existência múltipla, 

do que pode ser dito, ou do sistema que rege o aparecimento dos enunciados, dos 

acontecimentos singulares – por assim entendermos o arquivo em sua relação imanente 

com um corpus de enunciadores consagrados (SARFATI, 2010, p. 56).  

Consideram-se os livros didáticos da Educação de Jovens e Adultos em suas 

lições. No livro didático, a lição conquistou seu espaço de institucionalidade e, hoje, é 

parte inerente ao processo de ensino-aprendizagem, em que o professor seleciona o que 

fazer para assegurar a ordem, a disciplina em seus sentidos, o que decorar/recordar, 

como fazer, o que estudar, onde escrever. É a lição do mestre. As lições estabelecem a 

relação entre o professor e o estudante, é o lugar central de poder/saber. O educando 

escreve, mas o professor também escreve dizendo o certo e o errado (OLIVEIRA; 

CARVALHO, 2012). 

Nas lições, o convite é para se falar numa relação de institucionalidade, pela 

rememoração associada ao modelo. Aqui entra em cena o jogo de verdade, ou seja, o 

conjunto de regras de produção da verdade. O convite para se ler um texto que 

rememore a infância - “Boi, boi, boi, boi da cara preta, pega esse menino, que tem medo 

de careta”; “Batatinha frita um, dois, três”; “sete e sete são quatorze, com mais sete 

vinte e um...”; “Passarás, passarás, derradeiro há de ficar...”. Em seguida, o enunciado 

mobilizador da lembrança: “Observando os textos acima, do que você se lembra? Como 

você pode denominar essas atividades?”. E, finalmente, fazer falar de si: “Faça uma lista 

contendo: brincadeiras, adivinhações, jogos de ritmo, canções, lendas etc., que consiga 

lembrar” (ESCOLA DE FORMAÇÃO SINDICAL DA CUT NO NORDESTE, 2000, p. 

17). 
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Mais uma lição de rememoração e de falar de si: “Veja a fita de vídeo da série 

“Reencontro com o artista”, de Gregório Gruber, com direção de Alexandre Leal, do 

Instituto Cultural Itaú, SP, 1993 […]”. “Faça uma composição a partir de imagens de 

sua lembrança de alguma parte de sua cidade ou do município. Não se preocupe em dar 

efeito de realidade, para isso existe a fotografia. Use tinta guache ou outro tipo de tinta 

de que disponha [...]” (ESCOLA DE FORMAÇÃO SINDICAL DA CUT NO 

NORDESTE, 2000, p. 38-39). 

 O ritual da lição para falar de si por meio de histórias de vida, na lição, 

pergunta: Como me vejo? Como vejo os outros? No ritual, é preciso, primeiro, conhecer 

o outro; Tarsila do Amaral, um pouco sobre ela, seu autorretrato, uma obra da pintora, 

sua fala no texto. A vida de Tarsila do Amaral, um modelo. Em seguida, falar da 

pintora, o que aprendeu sobre ela para, enfim, propor o falar de si: 

Retratos 

Cole aqui sua fotografia. 

Em que situação essa fotografia foi tirada? Conte para os colegas 

quantos anos você tinha na ocasião, onde estava, quem estava com 

você e outros detalhes que lembrar. 

Desenhe seu autorretrato. 

Prepare um relato oral contando quem é você. 

Pense em sua história de vida, nas marcas que o identificam, em seu 

jeito de ser, em sua forma física. 

A partir dessas informações, apresente aos seus colegas seu 

autorretrato falado (VIVER E APRENDER, p. 42-47). 

 

Essa proposta da lição na qual se solicita ao sujeito da EJA que fale de si, por 

meio de um modelo, incita a dizer de si de forma adequada. O verdadeiro, sob a regra da 

performance da verdade didatizada. Nessa lição, narrar sobre si mesmo entra no ritual 

preparado antes para normatizá-lo. Antes mesmo de escrever sobre si, todo o capítulo já 

havia exposto ao sujeito da educação como isso deveria ser feito.  

Larrosa (1994, p. 48), inspirado nos estudos foucaultianos, diz que as histórias 

pessoais são constituídas em relação às histórias que escutamos, que lemos, e que elas, 

de alguma maneira, dizem-nos respeito na medida em que estamos compelidos a 

produzir nossa história em relação a elas. E a experiência de si está constituída, em 

grande parte, a partir dessas narrações. O que somos ou, melhor ainda, o sentido de 

quem somos, depende das histórias que contamos aos outros e a nós mesmos. 

Na Educação de Adultos (até os anos 1980) e na EJA, as cartilhas têm um 

estatuto de texto que inicia o sujeito da educação, materialidade do discurso da 

alfabetização. As cartilhas têm tido um papel relevante como material didático de leitura 
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em programas de escolarização na Educação de Jovens e Adultos, particularmente, em 

programas de alfabetização. Frade e Maciel (2006) ressaltam que as cartilhas são os 

primeiros livros de leitura, têm um ideal pedagógico e se constituem como a primeira 

via de acesso no processo de escolarização, ou seja, objetos de implementação da 

pedagogia da alfabetização. 

A cartilha, ao longo desses aproximados 120 anos, era, e continua sendo, um 

artefato didático de prestígio, na qual se encontram o método a ser seguido e a matéria a 

ser ensinada. Como um artefato curricular, tem um significado singular, no que se refere 

à sua função enunciativa de produção identitária. Ela atua como um dispositivo 

pedagógico, pois é um artefato curricular no qual se constitui e/ou se transforma a 

experiência de si. Como explica Mortatti, esse artefato “[...] institui e perpetua certo 

modo de pensar, sentir, querer e agir que, embora aparentemente restrito aos limites da 

situação escolar, tende a silenciosamente acompanhar esses sujeitos em outras esferas 

de sua vida pessoal e social [...]” (MORTATTI, 2000, p. 50). 

A lição “Já sei ler” constitui-se pelo texto a seguir: 

Já sei ler 

Já sei ler! 

Posso entender qualquer palavra. 

Estou muito contente. 

Pudera! Sinto-me como um cego a quem tivesse voltado a vista. 

Todos os segredos da vida estão escritos. Agora poderei conhecê-los. 

Poderei ler para aprender como se conserva a saúde, como se ganha 

mais dinheiro, como se pode ter uma casa, como se encaminha um 

negócio, como se ajuda a pátria, como se pode ser mais feliz com a 

família. 

Todos os dias lerei alguma coisa e, assim, poderei educar-me a mim 

mesmo. 

Lerei o que está escrito sobre coisas verdadeiras e boas, A verdade é 

poderoso, Conhecendo a verdade, serei melhor e mais livre. 

Vou ensinar alguém a ler como me ensinaram a mim. 

Esse alguém terá o mesmo contentamento que tenho agora. 

(PRIMEIRO GUIA DE LEITURA, 20. LIÇÃO – 1956) 

 

Lembrar como era um cego que não via nada antes da alfabetização. A lição 

parece ter sido bem dada, na medida em que ela passa a ser dita pelo sujeito que é 

educado na escolarização da Educação de Jovens e Adultos. Nessa cartilha, intitulada 

“Ler”, em sua vigésima lição, na página 24, há um exemplo da negação do eu em 

detrimento de um conhecimento - o saber ler. 

No trecho, “Pudera! Sinto-me como um cego a quem tivesse voltado a vista”, há 

um discurso que subalterniza o sujeito que é carente do saber ler, que é expresso como 
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cego, que não pode conservar sua saúde, sua casa, sua vida. Quando essa “vontade de 

verdade” diz ao indivíduo que ele só pode ser se conseguir ler, esse sujeito se apropria 

dessa verdade e o transforma em êthos. Conforme Foucault, trata-se de buscar o já dito, 

reunir o que se pôde ouvir ou ler, e isso com uma finalidade que nada mais é do que a 

constituição de si (FOUCAULT, 2004, p. 149). 

Outro artefato curricular, o caderno escolar, opera como um dispositivo de 

subjetivação. Nesse material pedagógico, visto como um “dispositivo que, em sua 

complexidade estratégica, estabelece e mantém práticas específicas e calculadas, 

produtoras de saberes e de efeitos que estão ligados diretamente à constituição das 

subjetividades” (SANTOS, 2002, p. 1), vamos encontrar lições de sala de aula e de casa 

associadas aos conhecimentos, aos exercícios de repetição que funcionam como uma 

forma de controle e de vigilância constante da vida do aluno, pois eles eram levados 

para casa e usados constantemente em sala de aula. Criava-se a ideia de que o aluno 

estava sempre ativo e produtor do conhecimento (BELARMINO, 2012). 

 Em uma sala de aula, em um programa de escolarização para mulheres em 

situação de aprisionamento, as alunas são convidadas a falar de si. O professor traz a 

seguinte lição: Escreva: Como me vejo? E como me sinto? 

A lição convida à experiência de si, que é “[...] senão resultado de um complexo 

processo histórico de fabricação no qual se entrecruzam os discursos que definem a 

verdade do sujeito, as práticas que regulam seu comportamento e as formas de 

subjetividade nas quais se constitui sua própria interioridade [...]” (LARROSA, 1994, p. 

43). As mulheres foram convidadas a falar de si, e como nos traz Larrosa (1994), 

convidadas a se observar, a se decifrar, a se interpretar, a se descrever, a se julgar, a se 

narrar e a se dominar. 

Dentro desse contexto, as mulheres narram a si mesmas, como uma forma de se 

rememorar, em um jogo em que essa experiência de si se faz quando o sujeito oferece 

seu próprio ser, fazendo determinadas coisas consigo mesmo. Uma mulher coloca-se de 

tal forma a dizer: “[...] me sinto uma pessoa inútil que não serve para nada... se 

arrependimento matasse eu estava morta e enterrada [...]”. 

Mulheres falam de si, depois de serem “convidadas” pelo professor e 

problematizadas, pois, quando o professor as indaga com perguntas como “Como me 

vejo?” e “Como me sinto?”, ele as convida à reflexão. Concordamos com Larrosa 

quando nos coloca que o objetivo da experiência de si seria o de “[...] analisar, não os 

comportamentos, nem as ideias, não as sociedades, nem suas ‘ideologias’, mas as 
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problematizações através das quais o ser se dá como podendo e devendo ser pensado, e 

as práticas a partir das quais essas problematizações se formam [...]” (LARROSA, 1994, 

p. 43). 

A experiência de si é assim “histórica e culturalmente contingente, é também 

algo que deve ser transmitido e ser aprendido” (LARROSA, 1994, p. 45). Podemos 

perceber isso nas proposições de produção de textos com temas como falar de Deus, do 

arrependimento, da família, do lugar ruim, temas vividos ali e pertencentes àquela 

cultura. Mas, voltemos ao exemplo anterior (Como me vejo? Como me sinto?). A aluna 

foi convidada a falar de si e a fazer um exame de consciência de forma “voluntária”. 

Quando ela interpreta a si mesma, examina-se como em uma confissão, prática religiosa 

já tratada por Foucault (2004) em seus ensaios sobre a escrita de si.  

Vemos, nesta narrativa de si – “[...] se arrependimento matasse eu já estava 

morta e enterrada [...]” – que a mulher assume seus erros e se arrepende. Escreve sobre 

si e se enquadra num jogo de normalização e controle. Afinal, “[...] a confissão [...] é 

também um dispositivo pelo qual o sujeito se torna visível a si mesmo em sua 

interioridade [...]” (FOUCAULT, 2004, p. 61). Nessa lição, por meio da qual as alunas 

são levadas a falar de si, vemos que o sujeito está em íntima relação com as tecnologias 

do eu, numa relação do indivíduo consigo mesmo. Desta forma, a “[...] história do eu 

como sujeito, como autoconsciência, como ser-para-si, é a história das tecnologias que 

produzem a experiência de si [...]” (FOUCAULT, 2004, p. 56-57). 

Esses são enunciados performáticos nos quais o status de quem fala é muito 

importante, o lugar de enunciação, o lugar do verdadeiro. Os artefatos didáticos, como 

livros, cartilhas, cadernos escolares, textos escolares de importância, autorizados pelas 

instituições educacionais, analisados por especialistas da educação, escolhidos por 

educadores militantes, educadores sociais, educadores religiosos, são oriundos de um 

lugar com o status de organização social e política sindicalista, favorável ao trabalhador, 

fundamentado nos estudos vinculados à Educação do Trabalhador, à Educação Popular 

e à Teologia da Libertação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Da análise apresentada, observamos, em relação às regras que orientam a prática 

discursiva curricular do falar de si, o status institucional dado aos textos didáticos na 

escolarização da EJA por instituições como o MEC e as Universidades, sejam os livros 

didáticos, as cartilhas e até mesmo o caderno escolar. A posição do sujeito da 
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enunciação da lição: especialistas, professores, autores de livros didáticos. No que se 

refere ao interdiscurso ou memória discursiva, identificamos elementos discursivos 

advindos de campanhas nacionais de alfabetização, do discurso da educação popular e 

da EJA. Os centros locais de saber poder, onde ocorrem práticas de governamento, isto 

é, relações de poder que permitem a metamorfose da produção dos sujeitos por meio de 

técnicas de si – a aula, a hora da lição e, por fim, os rituais da lição com as técnicas de si 

e as atividades do falar de si são histórias de vida (falar de si de forma a substituir 

culturas, negar sua cultura em prol da cultura da escolarização), exercício de si (falar de 

si por cartas, com exame de consciência) e modelos (falar de si por modelos pré-

estabelecidos). 

Por fim, a pesquisa traz a problemática das lições que fazem falar, chamando a 

atenção para os modos de subjetivação desses processos que, ao substituir culturas, 

podem, ao mesmo tempo, subalternizar os indivíduos em nome de processos de 

emancipação. Essas lições atuam como jogos de verdade sobre saberes, nas relações de 

poder, e nos locais de saber-poder, interpelam os sujeitos da educação em suas 

subjetividades e a condição de produzir um conhecimento sobre si mesmo. As posturas 

para o aprendizado, as formas de sentar ao lado do professor ou ao seu redor, os 

modelos que se aprendem para usar os artefatos, os lugares onde é permitido falar, o 

aprender que se aprende pela repetição e pela rememoração são técnicas de si que a 

escolarização foi consolidando em suas diferentes feições ao longo de sua história. 

Esses jogos, que conformam o ritual da lição, dizem também das regras do que pode ou 

não ser dito e quem pode fazê-lo na ordem do discurso. Mas, principalmente, ao dizer 

dos saberes relevantes, seja no campo artístico, no enciclopédico ou no das experiências 

pessoais, estão também desqualificando outros saberes. 

Observamos, por fim, os saberes sujeitados, como a renúncia da oralidade pela 

escrita, ou, como diz Marrou (1969, p. 90), “[...] entre os modernos, a palavra oral foi 

destronada pela onipotência da palavra escrita; e assim continua, até mesmo em nossos 

dias, a despeito dos progressos realizados pelo rádio e pela gravação [...]”. 

Identificamos interpelações para falar de si por meio de modelos nos textos 

didáticos na cena enunciativa das tarefas. Como rituais, as lições têm sido aprimoradas 

nos processos de escolarização, por meio de dispositivos curriculares, como as histórias 

de vida, as cartas aos amigos e as histórias pessoais, mediante histórias que falem de 

costumes, artes de ser e de viver de antepassados e histórias de personagens. Para além 

das narrativas de vida, há uma gramática voltada para as situações de recuperação de 



 

Revista Temas em Educação, João Pessoa, v.23, n.2, p. 101-116 , jul.-dez. 2014 

114  

autoestima, autoimagem, autonomia e de relação direta com a construção de 

subjetividades, especialmente no campo curricular da EJA. Entretanto, a nosso ver, 

essas práticas estão bem distantes do dizer sobre si como paréssia, como ação para 

liberdade, como verdadeiro de si na ação de se colocar na diferença, no confronto e no 

ato de problematizar. 

ABSTRACT 

This article is an analysis of the ritual of the lesson as a mode of subjectivising young 

people and adults. The analysis focused on a conceptualization developed by Michel 

Foucault in his archaeo-genealogical perspective, as, for example, truth games; 

techniques of the self; local centres of power-knowledge; experiences of the self, rules 

of discursive formation and modes of subjectivity. The corpus of analysis comprised a 

set of lessons identified in curricular articles (school notebooks, primers and textbooks) 

used in the last 40 years in the education of young people and adults. The analysis 

allowed us to identify, during the ritual of the lesson, practices of talking about the self, 

writing about the self, by means of models or sometimes justified as practices of self-

knowledge, or of remembering the self. It is understood that such practices, although 

justified as processes of emancipation and freedom, are also associated with processes 

of subordination of the experiences of the self. 

 

Keywords: Lesson of the self. Subjectivity. Education of young people and adults. 
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RESUMO – Metodologias e Estratégias Pedagógicas utilizadas por Educa-
dores de uma Universidade Aberta à Terceira Idade. O estudo buscou ca-
racterizar as estratégias pedagógicas utilizadas nas atividades educativas 
em um programa de educação permanente para idosos. O estudo é de cará-
ter exploratório-descritivo, com participação de 82 professores/monitores. 
As emissões referentes ao que facilita a aprendizagem da pessoa idosa gera-
ram três grupos de respostas: Categoria 1. Pedagogia Participativa Proble-
matizadora; Categoria 2. Estratégias cognitivas considerando os declínios 
associados à idade; Categoria 3. Pedagogia da Transmissão. Concluiu-se 
que durante o processo educacional, deve-se encorajar uma apropriação 
ativa e crítica, em vez do acúmulo estático de conhecimento por parte das 
pessoas idosas.
Palavras-chave: Estratégias Pedagógicas. Docentes. Universidade Aberta 
à Terceira Idade.

ABSTRACT – Methodologies and Pedagogical Strategies used by Educa-
tors of a University of the Third Age. This study aimed to characterize the 
pedagogical strategies used in educational activities on a continuing edu-
cation program for seniors. It is an exploratory and descriptive study with 
the participation of 82 teachers/instructors. The responses related to what 
facilitates learning of the elderly have generated three groups of responses: 
Category 1. Problematizing Participant Pedagogy; Category 2. Cognitive 
strategies considering the declines associated with age; Category 3. Peda-
gogy of Transmission. It was concluded that during the educational pro-
cess, an active and critical appropriation must be encouraged, instead of 
the static accumulation of knowledge on the part of the elderly.
Keywords: Teaching Strategies. Teachers. University of the Third Age.



Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 40, n. 1, p. 81-103, jan./mar. 2015. 
Disponível em: <http://www.ufrgs.br/edu_realidade>

82

 Metodologias e Estratégias Pedagógicas utilizadas por Educadores...

Introdução

A primeira experiência brasileira de educação para idosos foi 
implementada pelo Serviço Social do Comércio (SESC) de São Paulo –, 
sob influência francesa. Na década de 1960 essa organização fundou 
os primeiros Grupos de Convivência e, na década de 1970, as primeiras 
Escolas Abertas para a Terceira Idade. Ofereciam informações sobre o 
envelhecimento, programas de preparação para aposentadoria, atuali-
zação cultural e atividades físicas, de expressão e de lazer. Sustentados 
numa proposta de educação permanente, buscavam o desenvolvimen-
to de potencialidades, de novos projetos de vida e estimulavam a parti-
cipação ativa do idoso na família e na comunidade. 

No entanto, no contexto dos programas educativos destinados 
a pessoas idosas, as Universidades Abertas à Terceira Idade (UnATIs) 
destacam-se pela manutenção da educabilidade dos idosos, da oportu-
nidade de fortes interações sociais e da promoção da qualidade de vida. 
Além da convivência, o pensar, o fazer e o aprender favorecem o bem-
-estar (Cachioni, 2012). 

As UnATIs inserem-se no conceito de educação permanente, pro-
posto pela UNESCO, de que o aprendizado deve estar presente ao longo 
de toda a vida, de forma constante, interativa e cumulativa para acom-
panhar as mudanças rápidas e contínuas da sociedade contemporânea 
(Cachioni; Palma, 2006). 

A Universidade de Ciências Sociais de Toulouse, França, no início 
da década de 1970, foi berço da primeira Universidade da Terceira Idade 
(The University Of The Third Age U3A). A partir dessa iniciativa local, o 
movimento UnATI se espalhou por todo o mundo de tal forma que hoje 
milhões de pessoas idosas, de diversos países, de diferentes continen-
tes, participam de uma série de atividades intelectuais e culturais, que 
contribuem para um envelhecimento ativo e, consequentemente, para 
uma velhice bem-sucedida (Cachioni; Ordonez, 2011). 

No Brasil, as primeiras ações seguidas pelo modelo UnATI foram 
no âmbito da extensão universitária na área gerontológica e datam do 
início da década de 1980, com expressiva expansão na década de 1990, 
em todo o território nacional. 

Em levantamento realizado em 2004, Cachioni localizou cerca de 
200 programas nas instituições de ensino superior brasileiras, sendo 
que a maior parte estava concentrada no estado de São Paulo. Em uni-
versidades públicas ou privadas, os programas objetivam dar conta de 
fornecer oportunidades de compensação e enriquecimento cognitivo, 
integração e reconhecimento social, de satisfação e de envolvimento às 
coortes mais velhas (Cachioni; Aguilar, 2008).

A literatura internacional sobre Universidades da Terceira Idade 
relata os modelos e características dos programas e de sua clientela. 
Poucas referências são feitas aos docentes envolvidos nesses progra-
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mas, no que se refere a sua experiência, formação gerontológica e es-
tratégias de ensino. Em artigo publicado por Swindell (2009), escrito a 
partir da compilação de informações promovida pelos autores junto a 
Universidades da Terceira Idade em vários países do mundo, encontra-
mos alguns dados sobre os docentes. Na Grã-Bretanha, na Austrália e 
Estados Unidos, as atividades são geralmente conduzidas por professo-
res voluntários e existe uma certa carência de professores com formação 
superior. Na França, na Bélgica e na Suíça, em Portugal e na Holanda, o 
corpo docente é formado de educadores universitários, remunerados e 
preocupados em manter um rigoroso padrão acadêmico de ensino. Na 
Alemanha, a preocupação central dos docentes é desenvolver progra-
mas e métodos de ensino especiais, adaptados às necessidades dos ido-
sos. Na China, os programas são disputados por professores com alto 
nível de formação acadêmica. No Uruguai parece haver grande preocu-
pação em relação à formação de seus docentes e à metodologia por eles 
utilizada nas atividades que são desenvolvidas. 

No Brasil, raras são as referências ao docente. Não possuímos 
uma área definida para a sua formação, ela tem estado a cargo de pou-
cos cursos de atualização oferecidos nas próprias Universidades da Ter-
ceira Idade, dos núcleos de estudos gerontológicos na universidade e 
dos cursos de especialização em gerontologia.

O primeiro relato sobre procedimentos metodológicos e formação 
profissional de professores de um programa de Universidade da Ter-
ceira Idade, está presente na dissertação de Alves (1997) A autora nota 
que os professores são indicados pelos departamentos da universidade, 
independentemente de terem formação específica na área gerontoló-
gica. A questão pedagógica é apontada como algo preocupante – “[...] 
a pura transposição dos chamados métodos e tecnologias de ensino 
usados nos cursos de graduação, pós-graduação ou do 1o e 2o graus é 
inadequada para a terceira idade” (Alves, 1997, p. 68). Essa afirmação foi 
reforçada por um levantamento realizado para que se detectassem os 
motivos de evasão, no qual 16,5% dos alunos apontaram, como falha do 
curso, aulas monótonas ou extensas e inadequação do material didático 
utilizado pelos professores. Um grupo de alunas apontou como pontos 
negativos do programa “[...] a falta de preparo por parte de alguns do-
centes em atuar com a terceira idade, pois desenvolvem uma metodo-
logia própria para os alunos da graduação, não tendo uma metodologia 
específica para alunos idosos” (Alves, 1997, p. 80).

Outro fator importante que envolve a prática docente é o que diz 
respeito à formação oferecida pelos programas universitários aos seus 
alunos maduros e idosos. Poderíamos levantar questões sobre: que tipo 
de formação está sendo oferecida? Em que suportes teóricos e metodo-
lógicos se apoia essa formação? 

Fazendo referência às peculiaridades e diversidades do coletivo 
dos idosos, Martinez (1998) destaca que a formação que se desenvolve 
nas Universidades da Terceira Idade deve partir das necessidades su-
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geridas pelos próprios idosos, sob pena de ser pouco significativa para 
eles. Assim, os programas de formação universitária para idosos devem 
partir de um levantamento de suas necessidades. Os alunos devem ser 
parceiros na elaboração desses programas. Ainda que apoiados no prin-
cípio da educação permanente – o homem aprende desde que nasce até 
que morre –, o que caracteriza a busca desses cursos pelos adultos ma-
duros e idosos é a fruição, o gosto por aprender, a realização de sonhos 
e projetos de vida adiados, a necessidade de se sentir vivo, ativo, atua-
lizado e inserido na sua comunidade. Esse aluno não deve fazer nada a 
que seja obrigado, deve poder escolher seu horário, seu professor e suas 
atividades. Deve poder buscar seu crescimento pessoal e coletivo. 

Sáez e Escarjabal (1998) propõe uma educação menos disciplinar, 
menos acadêmica e mais associada às necessidades identificadas pe-
los idosos, com a ajuda dos profissionais da área. Nesses territórios de 
intervenção, parece mais apropriado contar com uma pedagogia mais 
participativa e ativa montada sobre um edifício teórico fundamental, 
medular, sobre o qual podem se apoiar intervenções educativas que 
sejam programadas e executadas por meio de atividades de diferentes 
tipos, avaliadas durante e depois de sua realização.

Segundo Giubilei (1993), é muito comum no campo da educação a 
tentativa de transplantar os conhecimentos que se tem das caracterís-
ticas da criança e do adolescente para a compreensão da personalidade 
do adulto. E é justamente aqui que se dão os grandes impactos, não só 
para o adulto que se vê muitas vezes incompreendido, como para o edu-
cador que geralmente não consegue alcançar suas metas de trabalho.

Escarbajal (2009) possui ideias semelhantes às de Giubilei. Para o 
autor, é um lamentável erro considerar a educação de idosos nas mes-
mas perspectivas utilizadas em outras etapas da vida. Os programas 
educacionais para a terceira idade devem ter como ponto de partida 
conhecimentos específicos sobre as características dessa clientela, que 
possui peculiaridades garantidas pelo seu próprio desenvolvimento 
e experiências acumuladas, que lhes confere autonomia para decidir 
quando, como e o que desejam aprender.

Segundo Clavijo (1999), para qualquer atividade desenvolvida num 
programa universitário para idosos, são fundamentais três aspectos:

1. O aspecto humano: o professor e o aluno – a aprendizagem deve con-
centrar-se no educando, conduzida por ele; o professor tem o papel de 
facilitador. A atenção dos educadores deve fazer-se de modo a propor-
cionar uma relação educativa, democrática, pluralista e participativa 
que sugere a dicotomia professor-aluno, eliminando a tendência tradi-
cional de que o professor seja o eixo central do processo educativo e o 
aluno relegado à situação de mero receptor.

2. O paradigma didático: a aula deve ser um lugar de encontro, de in-
teração social e intercâmbio de experiências, para a construção de um 
conhecimento que possa ser socialmente compartilhado. 



Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 40, n. 1, p. 81-103, jan./mar. 2015. 
Disponível em: <http://www.ufrgs.br/edu_realidade>

Cachioni; Ordonez; Batistoni; Lima-Silva

85

3. Conceitualização da aprendizagem: deve ser significativa – os novos 
conhecimentos precisam ter um valor prático e relevante para a vida do 
aluno idoso. Uma das razões pelas quais os adultos continuam apren-
dendo com eficácia é que concentram sua aprendizagem nas áreas de 
experiência de seu interesse. Portanto, impulsiona-se uma motivação 
fundamental – a vontade de aprender – como principal auxiliar da 
aprendizagem, além do que pessoas que se mantêm em atividade nas 
tarefas intelectuais conservam essa capacidade ao longo de sua vida.

Palma (2000) apresenta a educação permanente como norteadora 
da proposta pedagógica de programas para idosos. Adota a metodologia 
participativa problematizadora, sugerida por Bordenave (1983), como 
referencial para a prática docente. Segundo a autora, numa proposta 
pedagógica de educação permanente direcionada a adultos maduros 
e idosos, mas que pode abranger todas as idades, os envolvidos são o 
investigador-educador e o educando-ator, coparticipantes no processo 
de indagar e refletir acerca de sua própria realidade para descrevê-la e 
explicá-la, gerar conhecimento e atuar sobre ela. Isso porque, à medida 
que o homem reflete sobre o seu contexto e responde aos seus desafios, 
ele se compromete, cria cultura, constrói a si mesmo e se torna sujeito.

Devido à heterogeneidade de necessidades, motivações e inte-
resses existentes nos grupos de idosos, gerada pela particularidade das 
histórias e trajetórias de vida, devem ocorrer investimentos na criação 
e no aprimoramento de uma metodologia para o trabalho educacional, 
que valorize as experiências acumuladas e que torne o aluno idoso um 
agente de seu próprio aprendizado. Os professores serão profissionais 
de diversas áreas do conhecimento e profissões que deverão desen-
volver competências específicas, disposições afetivas e características 
pessoais que favoreçam a sua atuação, no sentido de beneficiar os ido-
sos e a sociedade formada de pessoas de todas as idades. 

O presente estudo justifica-se pela grande diversidade das carac-
terísticas das universidades abertas à terceira idade, uma vez que cada 
instituição toma as próprias decisões sobre objetivos, conteúdos, es-
trutura curricular, atividades e corpo docente. Tais programas atuam 
a partir de seus recursos humanos próprios, e de sua ideologia sobre 
velhice e sobre educação na velhice. Não é comum aos programas uma 
ampla discussão e divulgação sobre seus procedimentos pedagógicos, 
uma vez que o leque de atividades é extremamente diversificado.  Ob-
jetivou-se caracterizar as estratégias pedagógicas utilizadas por pro-
fessores que desenvolvem atividades educativas oferecidas em um pro-
grama de educação permanente para pessoas idosas. Adicionalmente 
descrever o perfil sociodemográfico e educacional (idade, sexo, curso 
de graduação a que pertence, ano que está cursando, área de formação 
superior dos docentes, tempo de atuação e experiência anterior de tra-
balho com idosos) dos professores responsáveis e monitores discentes 
da graduação de uma universidade aberta à terceira idade; identificar o 
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tipo de atividade que desenvolvem no programa; identificar a prevalên-
cia das metodologias e estratégias pedagógicas utilizadas, identificar os 
recursos didáticos usados em aula; avaliar a percepção dos professores 
responsáveis e monitores sobre o que facilita o aprendizado dos alunos-
-idosos.

Métodos e Materiais

Trata-se de um estudo de caráter exploratório-descritivo com 
análise quantitativa dos dados. 

O presente estudo, conforme classificação apresentada por Gil 
(1999), configura-se como uma pesquisa exploratória, uma vez que o co-
nhecimento sobre metodologias e estratégias educacionais utilizadas 
em universidades abertas à terceira idade é extremamente incipiente. O 
caráter exploratório permitirá trazer à luz conhecimentos do ensino de-
senvolvido em um importante programa de educação não-formal, mui-
to utilizado por pessoas idosas, mas pouco explorado cientificamente.  

Para atingir os objetivos propostos, a abordagem da pesquisa é 
descritiva. Serão verificadas as relações entre as variáveis que compõem 
o perfil dos professores com a prática educativa com os alunos-idosos. 

A investigação assume o caráter quantitativo quanto aos procedi-
mentos de análise em relação aos fenômenos estudados, tendo em vista 
a natureza dos instrumentos que foram utilizados.

Local de Investigação

No início do segundo semestre de 2006, a Escola de Artes, Ciên-
cias e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH USP), imple-
mentou na Unidade a Universidade Aberta à Terceira Idade (UnATI). A 
UnATI EACH é um programa de educação permanente para atualiza-
ção e aquisição de novos conhecimentos. 

As atividades propostas são oferecidas através de 1. disciplinas re-
gulares – vagas nos cursos de graduação da EACH USP (alguns docentes 
estabelecem como pré-requisito para a matrícula o ensino médio com-
pleto); 2. atividades didático-culturais e 3. atividades físico-esportivas. 
As atividades didático-culturais caracterizam-se pelo oferecimento de 
cursos, oficinas e palestras oriundas das seguintes áreas de conheci-
mento: Psicologia e Relações Sociais, Saúde e Qualidade de vida, Edu-
cação e Cidadania, Física e Corporal, Cultura, Atualidades e novas Tec-
nologias.

Participantes

A investigação contou com a participação de 82 professores e 
monitores envolvidos no período de nove semestres nas atividades da 
UnATI EACH USP.
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Critérios de Inclusão

Professores responsáveis por atividades e monitores graduandos 
do programa de educação permanente para idosos investigado, que vo-
luntariamente participaram do estudo.

Critérios de Exclusão

Professores e monitores com menos de um semestre de trabalho 
no programa.

Instrumentos

O protocolo de pesquisa reúne duas seções distintas: 

Primeira seção: Variáveis sociodemográficas e educativas: Dez 
itens que abordam: 1) Idade; 2) Sexo; 3) É professor responsável pela 
atividade da UnATI EACH?; 4) No caso dos docentes, qual a área do co-
nhecimento de formação no ensino superior?; 5) Qual a titulação e a 
que curso está vinculado na universidade?; 6) Se monitor, qual curso e 
semestre está cursando?; 7) Quais atividade(s) que desenvolve na UnATI 
EACH?; 8) Desde quando oferece (ou é monitor de) atividades na UnATI 
EACH?; 9) Antes disso trabalhou com idosos?; 10) Atividades oferecidas 
e área de experiência de trabalho anterior com idosos.

Segunda seção: Estratégicas pedagógicas: Quatro itens que abor-
dam: 1) identificação das metodologias de ensino realizada a partir da 
questão “Dentre as metodologia(s) utilizada(s) para ensinar o aluno ido-
so listadas abaixo, quais são utilizadas nas atividades que você desen-
volve na UnATI EACH?” (1. aula expositiva, 2. discussão de textos com 
toda a sala, 3. discussão de textos em grupos, 4. dinâmica de grupo, 5. 
dialógica professor-aluno, 6. grupo focal, 7. demonstração de movimen-
tos físicos, 8. exercícios, 9. físico-esportivos, 10. expressão corporal, 11. 
debates, 12. outros). 2) Ordem de importância da atividade (de 1 a 12 dos 
doze itens apresentados). 3) Recursos didáticos: identificados a partir 
de uma listagem contendo (1. quadro/giz, 2. data-show, 3. DVD, 4. mi-
crocomputador, 5. textos impressos, 6. apostilas, 7. aparelho de som, 8. 
equipamentos/materiais técnicos para atividade física). 4) Percepções 
sobre estratégias necessárias à facilitação da aprendizagem do idoso 
identificadas a partir da seguinte questão aberta “Baseado na sua expe-
riência como docente na UnATI, que estratégias facilitam a aprendiza-
gem da pessoa idosa?”. 

Procedimentos

Foi realizada uma consulta aos registros do corpo docente da 
UnATI EACH referente ao período de sua implantação até o ano da apli-
cação da pesquisa (nove semestres letivos). Após a identificação dos 
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possíveis sujeitos, foi enviado um convite explicando os objetivos e os 
procedimentos do estudo, e uma solicitação para agendamento das en-
trevistas pelos pesquisadores para a coleta de dados. Todos os professo-
res e monitores aceitaram prontamente os termos e colaboraram para a 
montagem dos horários de coleta. 

Os professores e monitores foram informados sobre o caráter si-
giloso, gratuito e voluntário de sua participação, o não oferecimento de 
riscos biopsicossociais à amostra estudada e a possibilidade de o parti-
cipante abandonar a pesquisa, se assim desejar. Após a aceitação para 
a participação no estudo, todos os participantes assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

A entrevista de pesquisa foi conduzida por pesquisadores devida-
mente capacitados e treinados pela pesquisadora responsável pelo es-
tudo. A duração da coleta de dados com cada participante foi em média 
de 30 minutos.

Aspectos Éticos

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Ins-
tituto de Psicologia da USP, sob o parecer número 2010.043. 

Análise dos Dados

Para descrever o perfil da amostra, segundo as diversas variáveis 
em estudo, foram feitas tabelas de frequência das variáveis categóricas 
e estatísticas descritivas, como medidas de posição e dispersão, das va-
riáveis contínuas.

As respostas à questão aberta sobre percepções foram categori-
zadas segundo o método de Análise de Conteúdo (Minayo, 2004) para 
gerar dados numéricos de frequência de respostas. Para identificar o 
agrupamento das respostas às questões, foi gerado um dendograma por 
intermédio do método de Ward (Hair et al., 2005).

Os dados foram digitados no Programa Epidata versão 3.1. Para 
análise estatística foram utilizados os programas computacionais SPSS 
v.17.0 e Statistica v. 7.0. 

Resultados

A Tabela 1 apresenta as características sociodemográficas e de 
vínculo acadêmico da amostra estudada. Observa-se o predomínio de 
participantes do sexo feminino, tanto entre os discentes (monitores) 
quanto entre os professores responsáveis. 
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Tabela 1 – Características Sociodemográficas e de Vínculo 
Acadêmico dos Participantes (N=82)

Variáveis
Grupos

Total Discentes Docentes
n=82 % n=57 % n=25 %

Sexo

Masculino 13 15,85 6 10,53 7 28,00

Feminino 69 84,15 51 89,47 18 72,00

Idade

Média (DP) 28,46 (13,20) 20,91 (2,92) 45,68 (11,13)

Mediana 21,00 20,00 44,00

Mínimo – Máximo 18,00 66,00 18,00 35,00 21,00 66,00

Vinculo acadêmico 
com os cursos de 
Graduação 

Gestão Ambiental 2 2,44 0 0,00 2 8,00
Ciências da 
Atividade Física 4 4,88 4 7,02 0 0,00

Gerontologia 58 70,73 48 84,21 10 40,00
Ciências da 
Natureza 1 1,22 0 0,00 1 4,00

Lazer e Turismo 7 8,54 0 0,00 7 28,00

Obstetrícia 2 2,44 0 0,00 2 8,00

Têxtil e Moda 1 1,22 0 0,00 1 4,00

Discente (ano):

1° ano -- -- 13 22,81 -- --

2° ano -- -- 5 8,77 -- --

3° ano -- -- 15 26,32 -- --

4° ano -- -- 7 12,28 -- --

Docente (Área):

Ciências Biológicas -- -- -- -- 9 36,00

Ciências Humanas -- -- -- -- 8 32,00

Ciências Sociais -- -- -- -- 4 16,00

Ciências Exatas -- -- -- -- 1 4,00

Ciências 
Tecnológicas -- -- -- -- 1 4,00

Fonte: elaboração dos autores, com base no estudo Metodologias e Estratégias de 
Ensino, 2014.

A Tabela 2 traz as informações sobre as atividades que os profes-
sores e monitores desenvolvem na UNATI EACH e o autorrelato de expe-
riência anterior no trabalho com o público idoso.
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Tabela 2 – Tipo de Atividade Realizada na UnATI EACH  e 
Experiência Anterior de Trabalho com Idosos

Categorias n %

Atividade(s) que desenvolve na UnATI EACH
Disciplinas Regulares 14 17,07
Didático Cultural 66 80,49
Físico-Esportiva(s) 6 7,32
Palestras 3 3,66

Desde quando atua na UnATI EACH?

Há 5 anos 7 8,54
Há 4 anos 1 1,22
Há 3 anos 11 13,42
Há 2 anos 21 25,61
Há 1 ano 42 51,22

Antes disso trabalhou com idosos?
Não 54 65,85
Sim 28 34,15

Fonte: elaboração dos autores, com base no estudo Metodologias e Estratégias de Ensino, 2014.

A Tabela 3 apresenta as estratégias/metodologias classificadas 
pela amostra por ordem de importância na atividade educativa ofereci-
da. Aquelas com menor média são as mais bem avaliadas. Aulas dialógi-
cas professor-aluno como estratégia foi a mais indicada.  

Na categoria outros foram emitidas estratégias/metodologias tais 
como, produção de vídeos, pesquisa na internet – atividade prática de 
laboratório, atividades práticas (receitas, elaboração de álbum, traba-
lhos manuais) e visitas a espaços de lazer e turísticos.

Tabela 3 – Estratégias/Metodologia(s) Utilizada(s) para Ensinar o 
Aluno Idoso por Ordem de Importância na Atividade Desenvolvida

Metodologia Média Desvio-
padrão

Mínimo Mediana Máximo

Dialógica professor-
aluno 2,24 1,64 1,00 2,00 7,00
Aula expositiva 2,67 1,97 0,00 2,00 11,00
Dinâmica de grupo 2,82 1,50 1,00 3,00 8,00
Debates 3,31 1,75 0,00 3,00 7,00
Discussão de textos 
com toda a sala 3,38 2,21 0,00 3,00 11,00
Discussão de textos 
em grupos 3,84 2,12 1,00 4,00 9,00
Grupo focal 4,44 2,63 0,00 5,00 9,00
Expressão corporal 5,00 2,62 0,00 5,00 10,00
Demonstração de 
movimentos físicos 5,57 3,28 0,00 6,00 10,00
Exercícios físico-
esportivos 5,70 3,39 0,00 5,00 10,00
Outras 3,29 3,47 0,00 1,50 11,00

Fonte: elaboração dos autores, com base no estudo Metodologias e Estratégias de Ensino, 2014.

Os recursos didáticos utilizados para ensinar o aluno-idoso nas 
atividades desenvolvidas na UnATI EACH estão apresentados na Tabela 
4. Dentre os recursos relatados, destacam-se o data-show, o microcom-
putador e textos impressos.
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Tabela 4 – Recursos Didáticos Utilizado(s) para Ensinar o Aluno-
Idoso nas Atividades Desenvolvidas na UnATI EACH

Recursos n %
Data-show 61 74,39
Microcomputador 50 60,98
Textos impressos 48 58,54
Aparelho de som 28 34,15
Apostilas 27 32,93
Quadro/giz 24 29,27
DVD 23 28,05
Equipamentos/materiais técnicos para atividade física 8 9,76
Outros 10 12,20

Fonte: elaboração dos autores, com base no estudo Metodologias e Estratégias de Ensino, 2014.

Além dos recursos citados anteriormente, foram mencionados 
materiais específicos para dinâmicas em grupo, mapas em papel, ma-
pas digitais, utensílios de cozinha, livros, artigos da internet, indumen-
tárias de dança e de teatro.

O levantamento sobre as percepções dos entrevistados sobre a fa-
cilitação da aprendizagem da pessoa idosa geraram categorias de res-
postas a partir da análise de seus conteúdos, como descritos na Tabela 5.  

Tabela 5 – Categorias e Emissões sobre o que Facilita a 
Aprendizagem da Pessoa Idosa

Categorias n(%) Exemplos de Emissões
Metodologia Participante 
(troca de informações entre 
professores/aprendizes) 

31 (37,8) - O diálogo entre o professor e o 
aluno.
- O contato e o diálogo entre o 
professor e aluno.

Empatia/vínculo afetivo/
atenção/paciência

26 (31,7) - Atenção individual, paciência e 
calma na hora de explicar.
- Relação afetiva e compromisso.

Partir da experiência/interesse/
demandas individuais dos 
alunos

24 (29,3) - Partir daquilo que o idoso já tem 
conhecimento.
- Didática direcionada a eles (os 
idosos).

Integração Teoria e Prática 13 
(15,85) - O que facilita é a aula teórica 

junto com a prática.
Exposição clara e objetiva do 
assunto

13 
(15,85)

- Vocabulário claro, tom de voz 
constante e alto.
- Clareza e objetividade.

Dinâmicas de grupo 10 (12,2) - Acredito que a dinâmica de grupo 
é uma ótima ferramenta de ensino.
- Aulas dinâmicas e com debates 
entre os grupos.

Repetir informações 7 (8,5) - Ações que reforcem a fixação, 
como a repetição de atividades de 
formas diferentes.

Fonte: elaboração dos autores, com base no estudo Metodologias e Estratégias de Ensino, 2014.
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Após calculo das frequências das categorias obtidas, estas foram 
agrupadas segundo o método de Ward. O objetivo desse método estatís-
tico é classificar uma amostra de entidades (indivíduos ou objetos) em 
um pequeno número de grupos mutuamente excludentes, com base nas 
similaridades entre as entidades. Na análise, os grupos não são predefi-
nidos, ao invés disso, a técnica é usada para identificar os grupos (Hair 
et al., 2005).

A análise de agrupamento geralmente envolve pelo menos três 
passos. O primeiro é a medida de alguma forma de similaridade ou as-
sociação entre as entidades para determinar quantos grupos realmente 
existem na amostra. O segundo é o próprio processo de agrupamento, 
nas quais entidades são particionadas em grupos (agrupamentos). O 
último passo é estabelecer o perfil das pessoas ou variáveis para deter-
minar sua composição. Os resultados são representados por um den-
dograma, gráfico confeccionado por intermédio de um procedimento 
hierárquico, no qual cada objeto é colocado em um eixo e o outro eixo 
representa os passos no procedimento hierárquico. Começando com 
cada objeto representado como um agrupamento separado, o dendo-
grama mostra graficamente como os agrupamentos são combinados 
em cada passo do procedimento até que todos estejam contidos em um 
único agrupamento (Hair et al., 2005). 

De posse das categorias, a análise de agrupamentos, segundo o 
método de Ward, trouxe à tona três grupos de respostas referentes às ca-
tegorias e emissões sobre o que facilita a aprendizagem da pessoa idosa, 
que estão representados na Figura 1. 

Figura 1 – Dendograma obtido pelo Método de Ward para a Avaliação 
das Respostas sobre o que Facilita a Aprendizagem da Pessoa Idosa

Fonte: elaboração dos autores, com base no estudo Metodologias e Estratégias de Ensino, 2014.
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Um primeiro agrupamento de respostas relacionadas à facilita-
ção da aprendizagem do idoso relacionou as estratégias de repetir in-
formações, unir teoria e prática, e a demonstração de empatia, vínculo 
afetivo, atenção e paciência. O segundo agrupamento foi formado pelas 
categorias de utilização de dinâmicas de grupo, as que envolvem partir 
da experiência, interesse e demandas individuais dos alunos, metodo-
logias participativas. Por fim, a categoria exposição clara e objetiva do 
assunto compôs um grupo de respostas separado. Por meio da análise 
anterior foi possível a reelaboração das categorias anteriormente des-
critas, reduzindo-as a três categorias, conforme presentes na Tabela 6.

Tabela 6 – Novas Categorias obtidas a partir do Dendograma 
obtido pelo Método de Ward sobre as Percepções dos Entrevistados

Novas Categorias N (%) Subcategorias
Categoria 1: Pedagogia 
Participativa 
problematizadora

Categoria 2:  
(Estratégias cognitivas 
e habilidades 
sociais empáticas 
considerando os 
declínios associados à 
idade)

47 (57,3)

39 (47,6)

Dinâmicas de grupo.
Partir da experiência/interesse/
demandas individuais dos alunos. 
Troca de informações entre professores/
aprendizes.

Repetir informações
Unir Teoria e Prática
Empatia/vínculo afetivo/atenção/
paciência

Categoria 3: Pedagogia 
da Transmissão 13 (15, 85) Exposição clara e objetiva do assunto

Fonte: elaboração dos autores, com base no estudo Metodologias e Estratégias de Ensino, 2014.

Discussão

Educar o idoso para conhecer e acreditar em suas reais capaci-
dades, desenvolver seus talentos, ensiná-lo a colocar o conhecimento a 
serviço de sua construção como sujeito, criar oportunidades para que 
aprenda a enfrentar obstáculos e preconceitos sociais, são ações que 
significam contribuir para promover a sua qualidade de vida e para o 
aprimoramento de sua cidadania. Vista dessa forma, a educação para 
adultos maduros e idosos apresenta-se como uma resposta inovadora 
aos novos desafios e demandas sociais gerados pela emergência de um 
novo grupo etário e de uma nova fase no curso de vida. Se pensada no 
contexto da educação ao longo de toda a vida, representa um instru-
mento promotor de mudança cultural.

Existem várias possibilidades de realização de programas abran-
gendo a educação não-formal, atividades visando ao lazer e à socia-
bilidade, mudança de atitudes e apoio psicossocial, dentre outras. No 
Brasil, esse campo expressa-se mais caracteristicamente em programas 
pertencentes à modalidade Universidade da Terceira Idade, normal-
mente funcionando como projetos de extensão universitária. 
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Nesse contexto, pareceu-nos relevante conhecer o perfil de pro-
fessores de diferentes origens educacionais e extratos etários, como 
também identificar as estratégias/metodologias de ensino e recursos 
didáticos utilizados.

Os resultados deste estudo, comparados com perfis de outras ex-
periências de UnATIs relatadas na literatura, apresentam algumas se-
melhanças. Verificou-se a predominância de professoras (84,15%), das 
áreas de ciências humanas e biológicas. A vasta maioria de professoras 
mulheres responsáveis pelas atividades é também descrita em estudos 
realizados por Cachioni (2002) e Pelloso-Lima (2001). Não é de causar 
estranheza porque o magistério, em todos os seus níveis, é uma profis-
são majoritariamente feminina, assim como a pesquisa na universida-
de tende a contar com a presença mais forte de mulheres.

Quanto à área de formação, são compatíveis com a natureza do 
currículo proposto. Possuem idade média de 28 anos, uma vez que a 
maior parte dos monitores são alunos concluintes dos cursos de gra-
duação. Resultado semelhante foi verificado no programa para idosos 
da Universidade Federal de Santa Maria (RS), realizado por Cachioni 
(2002). 

Os alunos da graduação, principalmente do curso de gerontolo-
gia, participam ativamente da construção das atividades junto com os 
professores responsáveis pelas oficinas, como também realizam pes-
quisas de iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso. O con-
vívio e a troca de saberes entre as diferentes gerações são percebidos 
como extremamente importantes para o desenvolvimento pessoal e 
profissional dos envolvidos no programa, conforme verificado por Ca-
chioni e Aguilar (2008), em estudo realizado na UnATI EACH.

As atividades realizadas estão centralizadas na denominada di-
dática-cultural. Trata-se de cursos, oficinas e palestras oriundas das 
seguintes áreas de conhecimento: Psicologia e Relações Sociais, Saúde 
e Qualidade de Vida, Educação e Cidadania, Física e Corporal, Cultu-
ra, Humanidades e Atualidades, com conteúdo descrito no Quadro 1 do 
presente estudo. As atividades realizadas nas disciplinas regulares re-
presentam 17,07% da amostra.

A UnATI EACH foi organizada conforme o modelo francês, ideali-
zado pelo primeiro programa em Toulouse na França, com os desdobra-
mentos posteriores realizados na Universidade de Nantèrre. 

Na Universidade de Ciências Sociais de Toulouse os cursos eram 
regulares, com duração de um semestre a um ano. Incluíam-se tam-
bém palestras debates, cursos de idiomas, expressão artística, cami-
nhadas, esportes, viagens, passeios, mesas-redondas sobre temas de 
saúde, concertos, mostras de dança, eventos culturais abertos, debates 
sobre problemas da atualidade e reuniões literárias. Em outra vertente, 
na Universidade de Nantèrre, abriu-se a possibilidade dos idosos fre-
quentarem as disciplinas oferecidas tradicionalmente a alunos de cur-
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so superior. Na mesma sala de aula, indivíduos com idades e formação 
acadêmica diversas relacionavam-se sem qualquer obstáculo, levando 
as pessoas a adquirirem mais segurança para discutir problemas inte-
lectuais e para trocar ideias com a geração anterior; esse contato levou 
à valorização dos idosos pelos jovens (Attias-Donfut, 1979; Cachioni, 
2002; Cachioni; Aguilar, 2008).

Sobre a experiência anterior de trabalho com pessoas idosas, se-
gundo a maioria dos educadores, a UnATI é o primeiro campo de tra-
balho na área gerontológica. O mesmo dado foi verificado por Cachioni 
(2002) no estudo realizado com docentes de sete UnATIs brasileiras. 

O investimento profissional na área gerontológica tem ocorri-
do por meio do trabalho nos próprios programas, onde a maioria ten-
de a permanecer por um longo período, da participação em grupos de 
pesquisa e estudo e de leituras acerca de questões sobre a velhice. Os 
docentes mais comprometidos com a área são os pertencentes às insti-
tuições que oferecem a possibilidade de formação e especialização por 
intermédio de cursos e de núcleos de estudo e pesquisa, como ocorre 
na EACH. 

A pesquisa de Lima (1999) também apresenta dados semelhantes 
aos coletados na presente investigação. A autora verificou que a maioria 
dos professores da UnATI da Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
faz parte do quadro de docentes da universidade. A maior parte deles 
adquiriu sua experiência de trabalho com pessoas idosas na própria 
UnATI/UERJ. Iniciaram atividades em outros programas para a tercei-
ra idade após sua inserção na UnATI/UERJ. Participar das atividades do 
programa significa a possibilidade de convites para outros trabalhos e 
de fazer currículo.

Aulas dialógicas professor-aluno, seguida de aulas expositivas, e 
das dinâmicas de grupo, foram as estratégias/metodologias, com maio-
res emissões de respostas, utilizadas para ensinar o aluno idoso nas 
atividades desenvolvidas na UnATI EACH, entre os docentes entrevis-
tados. Eles ainda consideram que a aula dialógica é a mais apropriada 
segundo as características das atividades e dos temas abordados. Esta 
posição pedagógica é confirmada por Palma (2000). Para a autora, os 
idosos não são aprendizes passivos, mas devem contribuir ativamente 
para o seu próprio aprendizado e, por extensão, para toda a sociedade. 
Durante o processo educacional, deve-se encorajar uma apropriação 
ativa e crítica, em vez do acúmulo estático de conhecimento por parte 
das pessoas idosas. Prova-se assim uma revisão na ideia de que a mu-
dança é uma prerrogativa dos mais jovens. A necessidade de aprender é 
inerente ao processo de desenvolvimento, mas para cada estágio há um 
significado próprio, que se expressa de uma forma peculiar e pela busca 
de novos objetivos.

Dentre os recursos materiais utilizados nas atividades, destacam-
-se o data-show, o microcomputador e os textos impressos. As informa-
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ções apresentadas em slides e a reprodução de textos são recursos tra-
dicionalmente utilizados nos cursos de graduação. O estudo realizado 
por Alves (1997) apontou que nem sempre a transposição do trabalho 
realizado com jovens alunos atendem as necessidades dos educandos 
idosos. No entanto, tais tecnologias de ensino são bem apreciadas pelos 
idosos, pois desejam ter as informações à disposição além do momento 
de sala de aula. Possuem também a oportunidade de armazenar e me-
morizar de maneira mais concreta os conhecimentos teóricos. 

Um primeiro agrupamento de respostas relacionadas à facilita-
ção da aprendizagem do idoso relacionou as estratégias de repetir in-
formações, unir teoria e prática, e a demonstração de empatia, vínculo 
afetivo, atenção e paciência. O segundo agrupamento foi formado pelas 
categorias de utilização de dinâmicas de grupo, as que envolvem a par-
tir da experiência, interesse e demandas individuais dos alunos, e me-
todologias participativas. Por fim, a categoria exposição clara e objetiva 
do assunto compôs um grupo de respostas separado. Por meio do mé-
todo de Ward, foi possível reorganizar estas respostas em três catego-
rias: Categoria 1. Pedagogia Participativa Problematizadora; Categoria 
2. Estratégias cognitivas considerando os declínios associados à idade; 
Categoria 3. Pedagogia da Transmissão.

A Pedagogia da Problematização parte da base de que, em um 
mundo de mudanças rápidas, o importante não são os conhecimentos 
ou ideias nem os comportamentos corretos e fáceis que se espera, mas 
sim o aumento da capacidade do aluno – participante e agente da trans-
formação social – para detectar os problemas reais e buscar para eles 
soluções originais e criativas (Bordenave, 1983).

A partir do uso dessa metodologia, podem ocorrer as seguintes 
consequências, que se manifestarão no âmbito individual e no âmbito 
grupal: no âmbito individual, o aluno será participante ativo, observa-
dor, formulando perguntas e expressando percepções e opiniões; será 
participante motivado pela percepção de problemas reais cuja solução 
se converta em reforço; sua aprendizagem será ligada a elementos sig-
nificativos da realidade, com desenvolvimento das habilidades intelec-
tuais de observação, análise, avaliação, compreensão e transferência; 
realizará intercâmbio e cooperação com os demais membros do grupo, 
que poderão se manifestar, por exemplo, na superação de conflitos. No 
âmbito grupal, os participantes serão conhecedores da realidade inter-
na e externa da instituição; cooperarão na busca de soluções a proble-
mas comuns; haverá redução da necessidade de um líder – os líderes 
serão situacionais; ocorrerá elevação do nível de desenvolvimento inte-
lectual do grupo de participantes, graças a maior estimulação e desafio; 
aumentará a resistência à dominação.

A aplicação dessa metodologia em programas como os das Uni-
versidades da Terceira Idade permite ao docente uma reflexão mais crí-
tica sobre o seu fazer pedagógico, favorece a mudança em sua ação e 
amplia suas possibilidades de intervenção consciente no ensino nessa 
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área. Muitos desafios estão ainda por ser enfrentados na educação de 
idosos e na formação de professores para esse campo, mas alguns pres-
supostos já são confirmados através da prática. Há consenso, entre os 
teóricos e estudiosos que aqui apresentamos (Palma, 2000; Martinez, 
1998; Clavijo, 1999; Saéz; Escabajal, 1998), de que a riqueza de experiên-
cias e conhecimentos acumulados deve fazer do aluno adulto maduro 
ou idoso o protagonista do processo de aprendizagem e do docente o 
mediador desse processo.

É na participação que se encontram a ocasião e a motivação para 
o desenvolvimento das potencialidades que convergem em uma dimen-
são socializadora, já que as possibilidades mais profundas do homem 
se inscrevem na realização de sua convivência com os demais. Por isso, 
graças à participação, observa-se – e se ouvem depoimentos a esse res-
peito – que o idoso recupera ou reafirma sua confiança em si mesmo e 
nos outros. Isso contribui para a sua qualidade de vida, pois, à medida 
que participa, encontra-se singularmente consigo mesmo e com os de-
mais, revertendo esse fato em bem-estar.

Em relação à importância de apresentar estratégias cognitivas 
que considerem os declínios associados à idade, García (2009) elenca 
sete questões que devem ser consideradas: 1. A experiência e a prática 
permitem a manutenção e a melhora de habilidades cognitivas. Rela-
cionando teorias e conceitos, os idosos reconhecem o valor da experiên-
cia de aprendizagem no manejo e nas demandas da vida diária. 2. A mo-
tivação é um elemento fundamental para a participação de atividades 
educativas e estímulo das capacidades cognitivas em geral. Aprende-se 
melhor e mais depressa se houver interesse pelo assunto. Motivado, o 
idoso possui uma atitude ativa e empenhada no processo de aprendiza-
gem e, por isso, aprende melhor. 3. Os diversos aspectos da biografia e 
personalidade de idosos influem no interesse pelas oportunidades e na 
competência demonstrada. 4. As atribuições e expectativas dos idosos 
em relação à própria capacidade intelectual. Sabe-se que uma atitude 
mais positiva melhora o rendimento intelectual. 5. A possibilidade do 
ser humano aprender novas informações é limitada: não é possível inte-
grar grandes quantidades de informação ao mesmo tempo. É necessá-
rio selecionar as informações relevantes. 5. Quanto mais diversificadas 
forem as abordagens de um tema, quanto mais diferenciadas as tarefas, 
maior é a motivação e a concentração e melhor decorre a aprendiza-
gem. 6. Estabelecimento claro das metas e objetivos da aprendizagem. 
Os idosos apreciam uma atividade ou um programa educacional que 
são organizados e  possuem elementos claramente definidos. 7. Os con-
teúdos ensinados precisam ter significado e relevância para os idosos. 
Para tanto, os educadores precisam conhecer as reais necessidades 
educativas do educando idoso.

Autores como García (1998), Nicola (1999) e Cachioni (2002), veri-
ficaram em seus estudos que conhecer as características próprias dos 
idosos ajuda a melhorar as relações interpessoais, possibilita a compre-
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ensão de suas atitudes, permite explorar melhor seu potencial, favorece 
a integração e o crescimento; o diálogo se estabelece quando há uma 
relação horizontal, empática, em que todos se colocam como sujeitos 
do processo, passíveis de ensinar e de aprender; a valorização do idoso 
é fator preponderante para o estabelecimento de ações mais críticas, 
reflexivas e participativas. O afeto, o carinho, a consideração e a soli-
dariedade dos professores favorecem sua aceitação no grupo e ajudam, 
significativamente, no desenvolvimento dos trabalhos e na elevação da 
autoestima dos idosos; os idosos, quando valorizados, são altamente 
produtivos e criativos; as pessoas mais aceitas aprendem a se autova-
lorizar e manifestam comportamentos que expressam felicidade, saúde 
mental e adequação social; as relações sociais tornam-se mais positivas 
quando o idoso passa a compreender a importância de sua experiência, 
vivendo plenamente as tarefas próprias de sua etapa vital.

Zabala (2001); Bordenave (1999), apresentam suas considerações 
em relação à pedagogia da transmissão. Palma (2001) afirma ser esta 
possibilidade metodológica a menos apropriada para o trabalho com os 
alunos idosos.

A Pedagogia de Transmissão pode ser caracterizada como aquela 
em que as ideias e conhecimentos são mais importantes na educação e 
o objetivo do aluno é de receber essas novas ideias e conhecimentos, fei-
to uma página em branco, não desenvolvendo o crescimento pleno das 
pessoas e sua participação ativa no processo de mudanças e evolução. 
Sua metodologia acompanha a exposição oral do professor. O conteúdo 
é a verdade a ser absorvida pelo aluno, não estando relacionado ao co-
tidiano do aluno e muito menos às realidades sociais, mesmo quando 
se utiliza multimeios da moderna tecnologia educacional, avalia-se que 
esses veículos sofisticados não passam de mera transmissão (Zabala, 
2001). Profissionais que adotam essa pedagogia têm dificuldades de uti-
lizar outras formas de ensinar que não a de transmissão de conheci-
mentos. A pedagogia de transmissão quase sempre pode estar presente 
nas situações de educação não formal que, por sua vez, é uma entrega 
de conhecimentos sem o correspondente esforço para desenvolver as 
habilidades intelectuais (observação, análise, extrapolação e compre-
ensão), conforme documentam Kretzer et al. (2010).

Bordenave (1999) sistematiza as repercussões da corrente peda-
gógica tradicional, incluindo um nível individual e outro social. No 
nível individual estão inseridos o hábito de tomar notas e memorizar; 
passividade do aluno e falta de atitude crítica; profundo respeito quanto 
as fontes de informação, sejam elas professores ou textos; distância en-
tre teoria e prática; tendência ao racionalismo radical; preferência pela 
especulação teórica e falta de problematização da realidade.

No nível social incluem a adoção inadequada de informações 
científicas e tecnológicas de países desenvolvidos; adoção indiscrimi-
nada de modelos de pensamento elaborado em outras regiões (inadap-
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tação cultural); individualismo e falta de participação e cooperação e 
falta de conhecimento da própria realidade e, consequentemente, imi-
tação de padrões intelectuais, artísticos e institucionais estrangeiros; 
submissão à dominação e ao colonialismo; manutenção da divisão de 
classes sociais (status quo).

Para Kretzer et al. (2010), pode-se observar que na tendência pe-
dagógica tradicional, as ações de ensino estão centradas na exposição 
dos conhecimentos pelo educador. O educador assume funções como 
vigiar e aconselhar os educandos, corrigir e ensinar a matéria. É visto 
como a autoridade máxima, um organizador dos conteúdos e estraté-
gias de ensino e, portanto, o único responsável e condutor do proces-
so educativo. Há predominância da exposição oral dos conteúdos, se-
guindo uma sequência predeterminada e fixa, independentemente do 
contexto social; enfatiza-se a necessidade de repetições para garantir a 
memorização dos conteúdos. Os conteúdos e procedimentos didáticos 
não estão relacionados ao cotidiano do educando e muito menos às 
realidades sociais. 

Segundo Palma (2001), na relação educador educando prevalece a 
autoridade do educador, exigindo uma atitude receptiva dos educandos 
e impedindo a comunicação entre eles. O educador transmite o conteú-
do como uma verdade a ser absorvida. Os conteúdos correspondem aos 
conhecimentos e valores sociais acumulados pelas gerações passadas 
como verdades acabadas, e, embora o momento de ensino vise à prepa-
ração para a vida, não busca estabelecer relação entre os conteúdos que 
se ensinam e os interesses dos educandos idosos, tampouco entre esses 
e os problemas reais que afetam a sociedade.

Muitos desafios estão ainda por ser enfrentados na educação 
de idosos e na formação de professores para esse campo, mas alguns 
pressupostos já são confirmados através da prática realizada na UnATI 
EACH. Em suma, os dados aqui apresentados revelam que a riqueza de 
experiências e conhecimentos acumulados deve fazer do aluno adulto 
maduro ou idoso o protagonista do processo de aprendizagem e, do do-
cente, o mediador desse processo.  

Considerações Finais

O perfil dos professores/monitores da UnATI EACH USP destaca-
-se como um grupo jovem e estudioso da área gerontológica. Para os mo-
nitores, a participação nas atividades do programa conferiu a possibili-
dade de colocar em prática, por meio da intervenção, os conhecimentos 
adquiridos nos cursos de graduação. Para os professores oriundos dos 
diversos cursos de graduação, o programa possibilitou o envolvimento 
na extensão universitária e novas oportunidades de pesquisa. 

A maior parte dos educadores encontraram na UnATI a primeira 
experiência de trabalho com pessoas idosas. De fato, o programa pode 
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ser caracterizado como um laboratório-escola, principalmente aos es-
tudantes do curso de bacharelado em gerontologia. Os monitores gra-
duandos, futuros profissionais da área gerontológica, estão colhendo 
frutos importantes da relação estabelecida com os idosos – estão ini-
ciando a construção de parte da trajetória de suas carreiras. 

Parte significativa das atividades oferecidas pela UnATI EACH, 
denominadas didático-culturais, caracterizam-se por minicursos e 
oficinas com duração mínima de um semestre letivo. A metodologia 
utilizada baseia-se em aulas dialógicas nas quais professores e alunos-
-idosos trocam conhecimentos e experiências sobre os mais diversos 
assuntos. Ocorre uma interdependência por meio do ato de dar e rece-
ber informações. Existe um encontro intergeracional entre dois grupos 
de aprendizes, um que possui o saber técnico-científico e o outro com 
a experiência de toda uma vida. É um processo dinâmico, onde muitas 
vezes ocorrem trocas de papéis – educadores tornam-se aprendizes e 
aprendizes tornam-se educadores –, e ambos são beneficiados.

Em função dos conteúdos trabalhados nas atividades, os recursos 
didáticos mais utilizados são o data-show e o microcomputador. Cabe 
destacar que todas as salas destinadas ao programa são equipadas com 
os recursos de multimídias. Buscas de conteúdos na internet, tais como, 
sites, filmes, músicas, textos científicos, são possíveis com o computa-
dor à disposição. O data-show permite rápida visualização dos temas, 
que podem ser revistos ao longo das discussões, o que colabora para o 
melhor processamento da informação.

As metodologias utilizadas determinam o sucesso ou fracasso 
de uma atividade, bem como no desempenho intelectual do idoso. Sob 
essa perspectiva, os professores/monitores sugerem a pedagogia par-
ticipativa problematizadora como arcabouço teórico para facilitar o 
aprendizado dos alunos-idosos. Durante o processo educacional, deve-
-se encorajar uma apropriação ativa e crítica, em vez do acúmulo es-
tático de conhecimento por parte dos idosos. Os conteúdos discutidos 
precisam ter significado e relevância para os alunos.

As conclusões do presente estudo, aqui apresentadas, contribuem 
efetivamente para a importante área da gerontologia educacional, que 
visa dentre seus objetivos refletir sobre o processo de ensino-aprendi-
zagem dos idosos. 

Embora as UnATIs apresentem uma configuração privilegiada 
para diversas ações gerontológicas, há muito o que avançar nas discus-
sões sobre os melhores métodos e práticas para o estabelecimento do 
processo de ensino. 

Não é comum aos programas uma ampla discussão e divulgação 
sobre seus procedimentos pedagógicos, uma vez que o leque de ativida-
des é extremamente diversificado. Nesse sentido, a presente pesquisa é 
pioneira.
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Sugere-se, para futuros estudos, a replicação da metodologia 
apresentada, investigando as questões de metodologias e estratégias 
pedagógicas sob o ponto de vista dos idosos, estudantes dos programas 
de educação permanente.

Recebido em 18 de março de 2014
Aprovado em 12 de novembro de 2014
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RESUMO – Transtornos Globais do Desenvolvimento e Escolarização: o 
conhecimento em perspectiva. O presente artigo aborda a escolarização 
de sujeitos com Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) a partir de 
107 teses e dissertações produzidas no período entre 2000-2012, das diretri-
zes inclusivas e da hermenêutica-filosófica. Considerando os temas abor-
dados, as questões recorrentes, as lacunas e as epistemologias, são anali-
sadas as concepções de TGD, de escola e escolarização. Como resultados: o 
incremento dos estudos; a proliferação dos sentidos sobre estes alunos e as 
possibilidades escolares; a atualização de antigos impasses perante o novo, 
o diferente. Se, no âmbito dos princípios, são reconhecidas a igualdade e 
as diferenças, no âmbito das pesquisas ainda persiste a noção do diferente 
como desigual.
Palavras-chave: Educação Especial. Escolarização. Transtornos Globais 
do Desenvolvimento. Estado do Conhecimento.

ABSTRACT – Pervasive Developmental Disorders and Schooling: knowl-
edge in perspective. This article examines the education of subjects with 
Pervasive Developmental Disorders (PDD) considering 107 theses and dis-
sertations produced between 2000 and 2012, as well as the guidelines for 
inclusion and the philosophical hermeneutics. The concepts of PDD, school 
and education are analyzed here considering the subjects under study, the 
recurring questions, the gaps and the epistemologies. Results obtained 
include: increased enrollments; the multiplying of meanings regarding 
these students and the educational possibilities; an update of old dilem-
mas before the new and the different. If at the level of principles equality 
and differences are both recognized the notion of different as unequal still 
remains within the research context.
Keywords: Special Education. Education. Pervasive Developmental Disor-
ders. State of the Knowledge.
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O ímpio afirma que o contrassenso é normal na Biblioteca, e 
que o razoável (ou mesmo a humilde e pura coerência) é uma 

miraculosa exceção.

Jorge Luis Borges. A Biblioteca de Babel

A inclusão, compreendida a partir do movimento que defende 
a universalização dos direitos humanos, desponta como perspectiva 
norteadora das políticas públicas, das propostas de atendimento e de 
formação profissional em diferentes áreas do conhecimento e setores 
sociais1. Nas últimas décadas, a educação especial tem contemplado os 
influxos dessa discussão no que se refere ao acesso de alunos com defi-
ciências no ensino comum e, sobretudo, ao pertencimento a estes espa-
ços a partir do reconhecimento da alteridade. Tais preposições suscita-
ram um grande número de debates e produções voltados, dentre outros, 
para o atendimento educacional especializado, a implementação das 
políticas, a formação de professores, o currículo e a gestão. Apesar des-
ses movimentos, é ainda amplo o desconhecimento sobre a educação 
escolar frente às demandas inclusivas (Baptista; Caiado; Jesus, 2008). 

A fim de construir um horizonte compreensivo que tenha como 
pressuposto a valorização dos processos de escolarização, percorrere-
mos os caminhos da produção científico-acadêmica brasileira, teses e 
dissertações. Diferentes autores justificam a importância de inventa-
riar e sistematizar determinadas áreas e temáticas no sentido de com-
preender os movimentos, a amplitude, as tendências teóricas e me-
todológicas. Além de contribuir para o avanço do conhecimento, tal 
esforço, afirmam, é capaz de incidir no âmbito das práticas docentes e 
dos processos de democratização e qualificação da escola e da educa-
ção (Ferreira, 2002; Sander, 2007). Compartilhamos estas apostas tendo 
por foco as pesquisas produzidas no período de 2000-2012, o campo dos 
Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) e as lentes da herme-
nêutica filosófica.

Hans-Georg Gadamer (1900-2002), filósofo alemão, discute, em 
Verdade e Método, obra de 1960, o acontecer da compreensão. O com-
preender por meio da interpretação. O diálogo entre a tradição e o intér-
prete; os aspectos linguísticos da compreensão versus a impossibilidade 
de uma interpretação objetiva.

A compreensão é uma pré-condição para a existência do homem. 
A consciência de que ele próprio e o mundo existem. O objetivo não é 
validar uma interpretação e compor uma verdade unitária. Trata-se, 
antes, de renunciar à busca de um fundamento último do qual emanam 
certezas absolutas; questionar modelos cristalizados que objetivam e 
naturalizam a condição humana; defender a historicidade dos concei-
tos, que precisam de constantes interpretações. 

Nesse processo, Gadamer (2007) afirma a centralidade da lingua-
gem nas produções humanas. Escrevemos aquilo que compreendemos. 
E não compreendemos aquilo que a linguagem não consegue descrever, 
construir, inscrever. Morada do ser, o sujeito e o mundo são seres da 
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linguagem. Existe, contudo, um resto que a palavra, a letra, não recobre. 
Um impossível, um vazio de essência e determinação a partir do qual se 
constrói um saber sempre contingencial. Ao esvaziar a condição huma-
na de uma substancialidade prévia, seu pensamento permite pensar o 
estar no mundo como uma posição enunciativa construída na relação 
com a cultura, com o simbólico, com o outro.

Como se compreende? Trata-se de um ato carregado de precon-
ceitos e pressuposições. Daí a importância de um movimento contínuo 
de autoesclarecimento acerca dos nossos juízos e pressupostos. O pro-
cesso reflexivo sobre as bases do proceder é fundamental, pois o não 
esclarecimento leva à desresponsabilização (Hermann, 2002).

Em uma pesquisa do tipo bibliográfico, tais pressupostos trans-
cendem a convencionalidade da leitura, do fichamento ou da utilização 
mecânica das informações. A potência não reside no mapeamento de 
informações, apesar de esta constituir-se como uma etapa fundamen-
tal do processo, mas nas inúmeras possibilidades advindas do ato de 
interpretar. Da interação entre o texto e o leitor, despontam múltiplas 
tonalidades compreensivas. Arte de ler o invisível, de olhar mais além e 
de reparar. Artes que se fazem por meio de uma outra arte, a do diálogo. 
Diálogo a ser estabelecido no sentido de abertura ao outro, apostando 
na produtividade de se expor e assumir uma postura reflexiva. Não se 
trata, porém, de um esforço tradutor ou conciliador, mas do de oferecer 
visibilidade às diferenças e, quem sabe, criar redes de inteligibilidade 
entre elas.

Com os fios da teoria, das normativas legais que dão borda à expe-
riência da vida e das pesquisas inventariadas, tramamos as perguntas 
que orientam nossa reflexão sob a inspiração do ensaio (Adorno, 2003), 
oferecendo consistência aos argumentos pela tessitura dos fios, e não 
pela busca de uma definição.

Do Inventário Enciclopédico à Construção do Acervo: 
gestos de leitura

Todos lemos a nós e ao mundo à nossa volta para vislumbrar o 
que somos e onde estamos. Lemos para compreender, ou para 

começar a compreender. Não podemos deixar de ler. Ler, quase 
como respirar, é nossa função essencial.

Alberto Manguel, Uma história da leitura.

O ponto de partida desta investigação foi à valorização das per-
guntas: quais os conhecimentos produzidos, entre os anos de 2000 e 
2012, nos programas de pós-graduação brasileiros sobre sujeitos com 
Transtornos Globais do Desenvolvimento?2 Quais as áreas envolvidas? 
Qual o lugar conferido à escolarização?

As bases de dados utilizadas para o levantamento das fontes do-
cumentais foram o Portal Capes (Teses e Dissertações) e a BDTD (Bi-
blioteca Digital de Teses e Dissertações).
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Como categorias de busca, palavras-chave, utilizamos nomencla-
turas referendadas pelos diferentes campos teóricos que abordam esse 
tema: autismo; autismo infantil; psicose infantil; distúrbios globais do 
desenvolvimento; transtornos invasivos do desenvolvimento; transtor-
nos globais do desenvolvimento; asperger; espectro autístico; condutas 
típicas. Em um segundo momento, cruzamos tais termos com os se-
guintes buscadores: educação; escolarização; atendimento educacional 
especializado; inclusão escolar.

Identificamos 366 produções acadêmicas distribuídas entre os 
anos de 2000 e 2012. As referências foram acessadas integralmente, 
constituindo o acervo ou corpus documental da pesquisa. Quanto aos 
procedimentos analíticos, lemos, inicialmente, todos os resumos. Pos-
teriormente, organizamos um banco de dados com as seguintes catego-
rias: áreas do conhecimento; instituições de ensino superior e regiões 
geográficas; periodicidade dos estudos; níveis de mestrado e doutorado; 
objetos de investigação e metodologias3. Deste primeiro gesto de leitu-
ra, obtivemos um panorama da produção discente. Posteriormente, os 
trabalhos que faziam menção, direta ou indiretamente, à escolarização 
foram lidos integralmente.

O campo dos Transtornos Globais do Desenvolvimento, do autis-
mo e das psicoses infantis têm uma história recente e complexa. Desco-
nhecidos, inicialmente, como entidade, faziam parte do grande grupo 
das idiotias, categoria nosográfica vigente até o século XIX que engloba-
va um conjunto de problemas deficitários.

O processo de transformação desses conceitos ocorreu a partir do 
século XX e pode ser subdividido em dois grandes momentos. O primei-
ro deles corresponde aos primeiros 40 anos, quando o movimento ini-
cial – e essencial – foi o de aceitação da existência de psicopatologias na 
infância. O segundo momento caracteriza-se pela revolução na história 
das psicopatologias, o que ocorreu a partir de 1943, com as publicações 
de Leo Kanner. Mais importante do que a descrição de um novo quadro 
nosológico – o Distúrbio Autístico do Contato Afetivo –, seu ato definiu 
uma psicopatologia própria da infância e da criança (Berquez, 1991).

O quadro descrito por Kanner foi amplamente difundido entre os 
profissionais. Tornou-se, contudo, evidente que nem todas as crianças 
apresentavam características similares às identificadas inicialmente. 
Criaram-se, desse modo, inúmeras investigações sobre os problemas 
do desenvolvimento e, sobretudo, intensificaram-se as controvérsias 
ligadas à terminologia e à etiologia. 

Analisando-se as fontes documentais, observamos a continuida-
de dos embates teóricos e conceituais. As opiniões e as perspectivas são 
díspares e polêmicas, não havendo consenso em relação a quem são es-
ses sujeitos, quais as suas possibilidades subjetivas, sociais, educacio-
nais e quais as estratégias ou recursos que podem favorecer (ou não) o 
seu desenvolvimento, constituição, escolarização etc. 



Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 39, n. 3, p. 665-685, jul./set. 2014. 
Disponível em: <http://www.ufrgs.br/edu_realidade>

Vasques; Baptista

669

Tamanha complexidade convocou 248 pesquisadores das Ciên-
cias Humanas (67,8%), 80 das Ciências da Saúde (21,9%), 24 da Linguís-
tica, Letras e Artes (6,5%), 10 das Ciências Biológicas (2,8%), dois das 
Engenharias (0,5%), um das Ciências da Computação (0,25%) e um das 
Ciências Exatas (0,25%). Considerando as áreas, na psicologia encontra-
mos a maior concentração de pesquisas (175 = 71%), seguida pela educa-
ção com 73 documentos (29%).

Identificamos cinco grandes eixos temáticos: escolarização (107 = 
29,3%), terapêuticas e terapias (101 = 27,6%); avaliação, escalas e testa-
gens (90 = 24,6%); diagnóstico/etiologia (51 = 13,9%); inclusão social (17 
= 4,6%).

De forma geral, o acervo manifesta o frágil e recente interesse dos 
poderes públicos na construção de dispositivos legais que permitam 
maior agilidade e qualidade assistencial, escolar e clínica; os processos 
relacionados à avaliação (escalas e testagens), às terapêuticas e terapias 
e, sobretudo, à escolarização como temáticas privilegiadas pelos auto-
res e teorias; o diálogo ainda incipiente entre as disciplinas. Há tam-
bém alguns consensos: certa unidade em relação à multiplicidade de 
expressões clínicas e subjetivas, a precariedade dos serviços oferecidos 
e a provisoriedade dos conhecimentos até então construídos.  

Em meio a tantas verdades, o acervo pode ser considerado como 
lugar de contiguidade e ruptura. Continuidade com o discurso científi-
co moderno, com o prestígio do pensamento matemático como medida 
de todas as ciências e da própria filosofia; com a crença da razão como 
forma única de conhecer a verdade, suspeitando-se de todo o conheci-
mento, intuitivo, estético etc.; com a liberdade incondicional do homem 
para reger seu destino; com ideias e ideais de sujeito e autonomia; com a 
convicção de que se pode ignorar a tradição, dedicando-se inteiramen-
te ao futuro (Chauí, 2005; Hermann, 2002).

Manguel (2006) afirma que, frente a essa leitura clara, diurna, sis-
temática e estruturada, podemos construir outra forma de ler: noturna, 
adúltera, com limites e certezas borrados. Nesse sentido, o acervo pode 
ser lido também como questionamento desse ideal científico e da racio-
nalidade técnica que lhe é característico; do método como única forma 
válida de construção do conhecimento; das amarras epistemológicas e 
grades de registros. Buscam-se, assim, rupturas capazes de abalar, per-
turbar, a familiaridade do nosso pensamento, das nossas formas de ler, 
perceber e interpretar. 

Um segundo gesto de leitura deteve-se na geografia acadêmico-
-científica dos 107 documentos relativos ao eixo escolarização. Como o 
tema é abordado? Quais as questões recorrentes, as lacunas e as ten-
dências?

É no jogo entre o familiar e o estranho, o legível e o ilegível, que a 
perspectiva gadameriana situa as possibilidades de compreender. En-
tre tradição, texto e intérpretes, uma delicada trama institui e modi-
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fica sentidos, ressignifica diretrizes, alternativas, impasses e disputas 
interpretativas. Não há um único sentido, tampouco se pode tudo sa-
ber, conhecer, interpretar. Este limite permite contrapor a objetivação, 
a domesticação e a tiranização do outro, do diferente, por vezes engen-
dradas em leituras ingênuas ou politicamente corretas.

Com tal impulso ético, propomos a conversação entre produção 
discente e as políticas de educação especial. É importante sublinhar 
que grande parte das pesquisas sobre escolarização não se referem aos 
documentos legais e normativos diretamente, há alusões, notas de ro-
dapé e silêncios ruidosos, principalmente quando se foca o fazer docen-
te. É como se a prática pedagógica, o ensinar e o aprender fossem auto-
determinados. Tomamos outra via interpretativa ao compreendermos 
que a letra da lei direciona, produz e inscreve contornos importantes no 
estado do conhecimento. Não se trata, porém, de continuidade, interde-
pendência direta ou de subserviência. As políticas colocam problemas 
para os sujeitos e as instituições. A teoria e o esforço intelectual per-
mitem uma discursividade diferente ao desvelarem, subverterem e in-
terrogarem naturalizações e objetivações, construindo certa alteridade 
em relação aos interesses políticos e a imediatismo da prática. O texto 
político estabelece contornos de uma realidade cuja qualidade se joga 
na arena das disputas, resistências e embates. A letra da lei não circuns-
creve completamente as possibilidades do acontecimento. Como letra, 
implica leitura. E como leitura implica – por mais que queira varrer o 
equívoco de seu enunciado – abertura aos sentidos. A leitura nunca é 
linear, unívoca ou consensual.

A Escolarização entre Rupturas, Repetições e 
Esquecimentos: rastros de uma leitura

Porque buscamos definições de identidade nas palavras e qual é, 
nessa busca, o papel de contador de histórias? Como a linguagem 

determina, delimita e amplia nossa imaginação [e construção] 
do mundo? Como as histórias que contamos nos ajudam a perce-

ber a nós mesmos e aos outros? E, para concluir, as histórias se-
rão capazes de mudar quem somos e o mundo em que vivemos?

Alberto Manguel, A cidade das palavras.

À margem da agenda política do Estado, a educação especial tra-
dicionalmente se organizou como atendimento educacional especiali-
zado, em classes e escolas especiais, substitutivo ao ensino comum. Es-
paços e propostas diferenciados para aqueles que, por suas qualidades 
sociais, culturais, genéticas, comportamentais etc., diferiam da norma-
lidade. Para as lentes do Estado, dos professores, dos especialistas e pes-
quisadores, ser diferente era ser anormal, justificando a desigualdade 
de escolarização, de acesso e permanência na escola.

A persistência, o crescimento e aprofundamento deste quadro, 
em conjunto com a universalização da educação básica e as conferên-
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cias internacionais que versam sobre os que estão do lado de fora, in-
troduziram no cenário político as diretrizes inclusivas. Nesse sentido, 
o Brasil implementou uma série de leis, políticas e programas voltados 
para a redução da desigualdade e inclusão escolar. 

Nos últimos 19 anos, a educação especial acompanha tal movi-
mento ao ressignificar-se como área de conhecimento e modalidade de 
atendimento educacional. A Resolução n. 02/2001 CNE-CEB, por exem-
plo, avança ao prever escolarização necessariamente no ensino co-
mum. Nessa mesma década, percebemos uma série de iniciativas com 
vistas à ampliação dos sujeitos a serem escolarizados (Baptista, 2011).

Com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva de 2008, esse enfoque se adensa:

Para além de um documento orientador, a Política passa a 
se constituir um marco na organização do sistema educa-
cional inclusivo [...] fortalecendo o conceito de educação 
especial que não concebe, nem em caráter extraordinário, 
a utilização desse atendimento em substituição à escola-
rização realizada no ensino regular (Griboski, 2008, p. 57).

Neste texto e nos documentos legais que o sucederam, os sujeitos 
com TGD têm pela primeira vez garantida a sua escolarização, sendo 
identificados como aqueles que apresentam: 

[...] quadro de alterações no desenvolvimento neuropsico-
motor, comprometimento nas relações sociais, na comu-
nicação, estereotipias motoras. Incluem-se nessa defini-
ção alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, 
síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância 
(psicoses) e transtornos invasivos sem outra especifica-
ção (Brasil, p. 9, 2008).

É um nascimento simbólico para essas crianças e adolescentes no 
campo da legislação educacional, acompanhado pela possibilidade de 
questionarmos diagnósticos realizados segundo categorizações fecha-
das.

As definições do público alvo devem ser contextualizadas 
e não se esgotam na mera categorização e especificações 
atribuídas a um quadro de deficiência, transtornos, dis-
túrbios e aptidões. Considera-se que as pessoas se modi-
ficam continuamente transformando o contexto no qual 
se inserem (Brasil, 2008).

As deficiências e os TGD são descritos não só com alterações or-
gânicas estruturais ou funcionais, mas como decorrentes também das 
relações humanas, econômicas, sociais etc. Na constituição do sujeito 
como deficiente, deficitário, ou não, sublinha-se a força dos encontros, 
da cultura, das políticas como possibilitadoras ou limitadoras do hu-
mano. 
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O ordenamento legal transforma a escola e o incremento das ma-
trículas é percebido nas bases censitárias e nas pesquisas. O direito à 
educação garante acesso à escolarização. Os direitos à igualdade e à 
diferença reorganizam os serviços, os conceitos e os profissionais en-
volvidos com o contexto escolar, tencionando novos contornos também 
no âmbito das pesquisas4. Reescrevem-se as agendas sociais, políticas e 
científico-acadêmicas.

É nesta processualidade histórica, cultural e política que compre-
endemos o paulatino aumento no número de pesquisas atentas aos pro-
cessos de escolarização, bem como os temas e suas abordagens.

Gráfico 1 – Distribuição dos Documentos Considerando o             
Ano de Publicação e Nível das Pesquisas

Fonte: Brasil. MEC/CAPES/BDTD e Bibliotecas Digitais IES.                                      
Dados sistematizados pelos autores.

De acordo com o Gráfico 1, percebemos o aumento de 150% no nú-
mero total de pesquisas, entre os anos de 2000-2012. Destas, 77 (71,9%) 
são de mestrado e 30 (28,1%) de doutorado. 

Temos 32 Instituições de Ensino Superior (IES), com concentração 
nas Regiões Sudeste e Sul, e predominância da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (18); Universidade Federal de São Carlos (17); Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro (11); Universidade de São Paulo (8) e 
Universidade Católica de Brasília (7).

Tabela 1 – Número de Documentos por Origem Regional de sua Produção

IES N. 
Total IES N. 

Total
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL 18 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE GOIÁS 1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
CARLOS 17 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL 1

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO 11 UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS 1

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 8 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
PERNAMBUCO 1

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
BRASÍLIA 7 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA 1

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO 5 UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 1

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ESPÍRITO SANTO 5 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 1
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
MARIA 3 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE 

FORA 1

UNIVERSIDADE METODISTA DE 
PIRACICABA 3 UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PERNAMBUCO 1

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE CAMPINAS 2 UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

UBERLÂNDIA 1

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE SÃO PAULO 2 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 1

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO 2 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 1

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 2 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO 1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA 2 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE 1

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA 
MACKENZIE 2 UNIVERSIDADE SÃO MARCOS 1

UNIVERSIDADE REGIONAL DE 
BLUMENAU 2 UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ 1

Fonte: Brasil. MEC/CAPES/BDTD e Bibliotecas Digitais IES.                                      
Dados sistematizados pelos autores.

Escolarização, como categoria ordenadora e classificatória, refe-
re-se aos direitos à educação, à igualdade e à diferença; à implemen-
tação das políticas de educação especial na perspectiva inclusiva no 
âmbito dos sistemas de ensino, das salas de aula e nas formas organi-
zativas do trabalho pedagógico; ao ensino comum como espaço priori-
tário para ser aluno; à aposta na educabilidade. Tais questionamentos, 
tensionamentos e intencionalidades, conforme a Tabela 2 perpassaram 
diversos campos do conhecimento. 

Tabela 2 – Distribuição conforme as Áreas do Conhecimento

GRANDES ÁREAS SUBÁREAS ÁREAS

CIÊNCIAS 
HUMANAS (100)

Educação (73)

Educação especial (62)

Fundamentos da educação (6)

Tecnologia educacional (4)

Planejamento educacional (1)

Psicologia (27)

Psicologia do desenvolvimento humano (13)

Psicologia do ensino e da aprendizagem (4)

Tratamento e prevenção psicológica (7)

Psicologia social (2)

CIÊNCIAS DA 
SAÚDE (3)

Saúde Coletiva (1)

Fonoaudiologia (1)

Saúde pública (1)

Distúrbios da comunicação (1)

Educação Física (1) Esportes adaptados (1)

CIÊNCIAS EXATAS 
E DA TERRA (1) Matemática (1) Educação matemática (1)

CIÊNCIAS DA 
COMPUTAÇÃO (1)

Metodologia 
e Técnicas da 
Computação (1)

Computação aplicada (1)

LINGUÍSTICA, 
LETRAS E ARTES (2) Artes (2)

Música (1)

Artes plásticas (1)

Fonte: Brasil. MEC/CAPES/BDTD e Bibliotecas Digitais IES. Dados sistematizados pelos autores.

Resumir, condensar e estruturar: movimentos que, ao construí-
rem visibilidades e luzes, produzem, paradoxalmente, seleções, esque-
cimentos e sombras. No esforço de descrever e compreender o estado do 
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conhecimento sobre escolarização de sujeitos com TGD, cabe-nos, no-
vamente, ressaltar: a presença de palavras, temas e subtemas comuns 
não implica compartilhar ideias e ideais. Não há uma única leitura so-
bre aluno, escola, educação, inclusão escolar etc. A existência de múlti-
plas interpretações impede consensos em relação aos alunos, suas pos-
sibilidades de aprendizagem e escolarização, bem como sobre a função 
da escola e da educação. Tais dissonâncias, se compreendidas a partir 
de uma processualidade histórico-cultural, não constituem um limite 
teórico-prático. Ao contrário, a pluralidade de sentidos pode represen-
tar um primeiro passo no sentido de admitir soluções diferentes para 
as questões suscitadas no encontro com estas crianças e adolescentes.

Classificação gera classificação, afirmam Borges (2007) e Perec 
(2006). Um novo gesto de leitura arrolou as pesquisas segundo seis am-
plos temas (Tabela 3), desdobrados em subtemas de acordo com as es-
pecificidades elencadas pelo autor5. 

Tabela 3 – Categorização das Pesquisas segundo Tema Abordado

CATEGORIAS N. DE ESTUDOS
PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM  31
TRABALHO PEDAGÓGICO 25
DIAGNÓSTICO E PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO 21
RELAÇÕES ENTRE A CLÍNICA E A ESCOLA 14
INCLUSÃO ESCOLAR 09
RELAÇÕES ENTRE ESCOLA E FAMÍLIA 07

Total 107
Fonte: Brasil. MEC/CAPES/BDTD e Bibliotecas Digitais IES. Dados sistematizados pelos autores.

Como ensinar tais crianças e adolescentes e o que eles podem 
aprender? Da mensuração das habilidades e dos perfis considerados tí-
picos do autismo derivam processos de ensino e aprendizagem. É preciso 
identificar, avaliar e descrever comportamentos a fim de definir planos 
de ensino e metas de aprendizagem. Quais programas de ensino e de 
treinamento estruturados? A Metodologia TEACCH – Treatment and 
Education of Autistic and Communication Handicapped Children, o CFN 
– Currículo Funcional Natural e o PEI – Programa de Ensino Individua-
lizado são considerados os mais adequados para as especificidades dos 
sujeitos em questão6.

Em outra perspectiva, os processos de ensino e aprendizagem são 
construídos no encontro entre sujeitos e instituições. Importa refletir 
sobre como a aprendizagem é concebida pelo professor; enfatizar o cor-
po como possibilidade de intercomunicação (gestos, deslocamentos, 
olhares); compreender a dinâmica relacional desse alunado e suas de-
mandas para o docente. Como incidem os preconceitos, as representa-
ções sociais e os estigmas nas formas de ensinar e aprender são pergun-
tas que motivam pesquisas qualitativas, estudos de caso individuais ou 
grupais.
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Considerando as dificuldades relacionais e os problemas de fala 
e linguagem, é possível pensar os recursos computacionais e tecnoló-
gicos como mediadores do ensino e da aprendizagem? A acessibilidade 
ao currículo, à comunicação e à tecnologia facilita o desenvolvimento 
da interação social ao permitirem a inclusão escolar de crianças com 
autismo, afirmam alguns pesquisadores.

Diferentes estudos focam o trabalho pedagógico em um contex-
to inclusivo: quais didáticas, conteúdos e técnicas são mais adequados 
para a prática em sala de aula? Como organizar os tempos e os espaços 
escolares? Como adaptar currículos, planos de ensino e de aula? Como 
avaliar quem parece não aprender? Qual formação continuada, estra-
tégias, metodologias e conhecimentos são necessários para o desen-
volvimento de didáticas e técnicas atentas às necessidades educativas 
especiais dos autistas? 

As pesquisas abordam diferentes e, por vezes, conflitantes pers-
pectivas teóricas, como, por exemplo, a Teoria da Modificabilidade 
Cognitiva Estrutural, o materialismo histórico, a perspectiva sistêmica 
e psicanalítica a fim de sublinhar a importância de uma postura crítica 
reflexiva, da docência compartilhada e da inovação pedagógica como 
condição de possibilidade.

Quem são estas crianças? O que é o autismo? Como aprendem? 
Quais suas características, manifestações e tipologias? Como são iden-
tificados nas escolas e nas redes de ensino? Na categoria diagnóstico, 
avaliação e processos de identificação, encontramos estudos provenien-
tes da educação, da psicologia, da fonoaudiologia e da saúde pública. 
Duas perspectivas distintas são apresentadas: uma primeira, identifi-
ca e mensura os aspectos instrumentais das crianças com autismo (ou 
espectro autista) a fim de desenvolver e validar escalas e protocolos 
capazes de subsidiar programas educacionais individualizados e tra-
tamentos psicoeducativos. Outro grupo de pesquisadores interroga os 
sistemas classificatórios e seus influxos nos processos de escolarização; 
o modelo médico e o esvaziamento do lugar e do professor em decorrên-
cia de uma leitura que considera os sujeitos com TGD como deficitários 
e inaptos, que hipervaloriza o conhecimento dos especialistas em de-
trimento do saber construído na experiência escolar. Tais pesquisas in-
terrogam estes temas nas redes de ensino, na escola, na sala de aula, nas 
publicações e documentos especializados e acadêmico-científicos. Em 
busca de alternativas, muitos apostam no modelo social de deficiência 
como referência capaz de construir novas interpretações. Afirmam que 
a discriminação, as desvantagens e as incapacidades associadas aos 
TGD decorrem de inúmeros fatores, dentre os quais as representações 
sociais que banalizam o direito à educação e naturalizam as desigual-
dades escolares ao denegarem as condições sociais, políticas e econô-
micas na construção das (im)possibilidades de ser e estar na escola.

Como se estabelecem as relações entre o educar e o tratar? Quais 
são as condições para que o ensinar e o aprender se constituam? Par-
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tindo da função constitutiva da escola e da educação, os pesquisadores 
focam as relações entre a clínica e a escola. A presença de impasses e des-
compassos na convivência entre a comunidade escolar e alunos com 
TGD e os sofrimentos decorrentes desse encontro são temas que atra-
vessam a inclusão escolar. Não se valora tampouco se considera como 
semelhante qualquer um e, para ocorrer tal reconhecimento, é neces-
sário um trabalho a fim de que a não semelhança, ou ainda, a alteridade 
não se torne uma ameaça. Como o diálogo entre o tratar e o educar, en-
tre a clínica e a escola incide na constituição dessa possibilidade? Como 
sustentar estes percursos quando se percebe uma visão que valoriza a 
dimensão socializadora da escola em detrimento da sistematização dos 
conhecimentos formais?

Estudos abordam a leitura e a escrita como subjetivantes para tais 
crianças; a partir da clínica psicopedagógica, psicanalítica e da inclu-
são escolar no ensino público, pesquisas tratam as especificidades des-
tas produções, devido ao transbordamento da subjetivação psicótica 
no texto, da estranheza que tais escritas e leituras causam no espaço 
escolar e das possibilidades de construção do conhecimento para estes 
sujeitos desde que tal estranhamento não seja naturalizado, domesti-
cado. Os autores defendem a necessidade de construir espaços de reco-
nhecimento e valoração da singularidade, a fim de que a escola ocupe 
uma função constitutiva e terapêutica.  

Quais os limites e possibilidades derivadas do acesso e permanên-
cia no ensino comum? Como sustentar a inclusão escolar de alunos com 
TGD? Quais seus efeitos para a escola, a gestão e o trabalho docente? 
Como temas a serem pesquisados, destacam-se as significações, os im-
passes e as representações dos professores; os efeitos destas represen-
tações nas relações entre escola, família e alunos; o encaminhamento 
para a escola comum, o ingresso nesse espaço e as estratégias para a 
permanência e evolução no ensino fundamental e na educação infantil. 

Apostando na educabilidade e, principalmente, na abordagem 
histórico-cultural como lente teórica e ética, pesquisas apresentam o 
delicado e laborioso caminho em direção à alfabetização, ao lugar de 
aluno como aprendente e à possibilidade de habitar a escola em seus 
múltiplos espaços e margens.

Em outra vertente investigativa, pesquisadores focam o despre-
paro dos sistemas de ensino, das famílias, dos professores e das pró-
prias crianças frente às demandas associadas à inclusão escolar. Com 
base no relato de docentes e de pais, arrolam falhas, impasses e sofri-
mentos oriundos de uma escola que tem por métrica a normalidade e a 
produção homogênea de fazeres e saberes.

Qual o lugar da família nos processos de escolarização? Como es-
tabelecer relações que permitam um trabalho cooperativo? A família 
pode escolher qual o espaço mais adequado para matricular seu filho 
com TGD? Procurando apreender as percepções, os pontos de vista de 
pais, irmãos e/ou cuidadores em relação aos tratamentos, vivências 
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institucionais, relacionais etc., autores ocuparam-se das relações entre 
escola e família no contexto do atendimento educacional especializado, 
da escola especial e daquela comum.

O tema circunscreve ainda um universo de significações, repre-
sentações, afetos e reações decorrentes do convívio com a criança ou 
o adolescente autista no âmbito doméstico e/ou escolar. Por meio de 
estudos de casos, qualitativos e quantitativos, descreve-se, mensura-se 
e interpreta-se a dinâmica familiar, os estilos comunicativos e, mais re-
centemente, as estratégias de coping, ou seja, os recursos utilizados pe-
los familiares para adaptarem-se a circunstâncias adversas, tais como 
os esforços despendidos para lidar com situações estressantes, crôni-
cas ou agudas, advindas dos comportamentos inadequados, estereoti-
pados, agressivos de seus filhos ou irmãos. Capacitar o profissional da 
saúde e da educação para atender tais demandas, por meio de atendi-
mento clínico e programas educacionais, bem como para identificar as 
nuances e as alterações do funcionamento familiar para, então, propor 
intervenções são alguns objetivos destes pesquisadores. 

Em nosso breve mapa do estado do conhecimento sobre a esco-
larização de sujeitos com TGD, chama atenção à presença incipiente de 
estudos que tematizam o atendimento educacional especializado como 
ação complementar; a recorrente pergunta pelos limites e impossibi-
lidades da inclusão escolar no contexto, inclusive físico, das escolas e 
classes especiais; a formação de professores centradas prioritariamente 
nos aspectos técnicos e instrumentais de um saber-fazer profissional; a 
educação infantil como lócus prioritário das ações inclusivas.

Quais concepções de TGD, de escola e escolarização fundamen-
tam os estudos? A fim de ampliar nossos horizontes compreensivos, fez-
-se necessário colocarmos em perspectiva as vertentes epistemológicas 
em relação aos temas e subtemas categorizados.

Segundo os aportes teóricos de Sanchez Gamboa (1996) e Turato 
(2005), 17 (15,8%) documentos situam-se na perspectiva empírico-ana-
lítica ou quantitativa. Esses estudos justificam-se a partir de pressu-
postos positivistas, como, por exemplo, a compreensão da ciência como 
atividade neutra e objetivada; a racionalidade técnica e instrumental; o 
sujeito e objeto separados para garantir a imparcialidade científica etc. 
O objetivo principal é estabelecer relações de causalidade entre os fenô-
menos considerados típicos do autismo a fim de aprimorar o processo 
de ensino e aprendizagem, de avaliação e trabalho pedagógico. A ava-
liação e a descrição minuciosa dos comportamentos observáveis são, 
para tanto, fundamentais. Com elas constroem-se distinções e frontei-
ras no espectro ou continuum autístico. Por meio de pesquisas experi-
mentais ou quase experimentais generalizam-se percursos, didáticas, 
planos de ensino e programas de treinamentos.

Os procedimentos de investigação são objetivos e visam atingir 
medidas ou reflexões acuradas do objeto, tidas como independentes do 
pesquisador. Acredita-se na possibilidade de mensurar e predizer as-
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pectos relacionados aos sujeitos com TGD e sua realidade. Passíveis de 
quantificação e de análise estatística, esses aspectos são susceptíveis 
de organizações sistemáticas, como, por exemplo, repertórios compor-
tamentais, perfil comunicativo, adaptativo, cognitivo etc. Estas descri-
ções são centrais para o processo educacional, na medida em que orga-
nizam currículos e propostas de intervenção em contextos residenciais, 
escolas especiais e no ensino comum. Trata-se da educação em uma 
vertente comportamentalista, voltada para o ensino e a aprendizagem 
de habilidades consideradas funcionais e úteis, cujo objetivo são mu-
danças comportamentais e atitudinais.

Para 90 (84,2%) pesquisadores, a perspectiva fenomenológico-
-hermenêutica ou qualitativa estabelece uma crítica contundente ao 
objetivismo científico, propondo a subjetividade como fundante dos 
atos humanos e da realidade social. A partir de uma compreensão in-
terpretativa, foca-se a experiência humana, a complexidade e o entorno 
histórico, social e cultural que a constitui. O processo interpretativo im-
plica um movimento constante, num diálogo entre os sujeitos, situações 
e objetos investigados, não havendo início e fim absolutos (Sanchez 
Gamboa, 1996).

Em consonância com tal pressuposto, o propósito principal des-
tes estudos é compreender a dinâmica (psíquica, inconsciente, cultural, 
histórica, escolar etc.) dos sujeitos com autismo e psicose infantil, bem 
como dos familiares, educadores e instituições. As etiologias e as inter-
pretações são múltiplas, de acordo com os sistemas classificatórios, as 
diferentes explicações psicanalíticas, sócio-históricas, cognitivistas ou 
sistêmicas. Em alguns textos, sublinha-se a singularidade destas condi-
ções, em oposição a uma leitura atrelada aos padrões de normalidade. 
A partir de estudos de caso com professores, alunos e/ou instituições, 
pesquisas bibliográficas e teóricas, reflete-se sobre a inclusão escolar, 
as políticas públicas educacionais, a função constitutiva da escola e do 
educador. Nesse sentido, busca-se compreender as possibilidades e os 
limites no atual contexto escolar brasileiro, oferecendo visibilidade aos 
encontros minúsculos, únicos, construídos nas fronteiras de uma ou 
várias disciplinas.

Inúmeras discussões e controvérsias. Construído na encruzilha-
da de diversas orientações epistemológicas e diferentes racionalidades, 
o eixo escolarização caracteriza-se pela profusão de línguas e dialetos. 
As interpretações e lentes divergem, convergem, multiplicam-se, sufo-
cam-se. 

Concebida a partir dos sistemas classificatórios como a CID-10 
(OMS, 2000) e o DSM-IV-R (Apa, 2002), a noção do autismo como um só 
quadro composto por diferentes níveis de gravidade (dependentes, so-
bretudo, da linguagem e/ou inteligência) é aceita pela maioria dos pes-
quisadores, independentemente da vertente epistemológica. O diag-
nóstico e a psicopatologia descritivos não são, contudo, interpretados 
uniformemente. Alguns autores não problematizam tais referências, 
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tratando-as genericamente, ou seja, utilizam-nas como forma de ‘iden-
tificar’ o sujeito a ser pesquisado, sem contextualizar a historicidade 
dos conceitos, seus limites e implicações; outros se situam nesse refe-
rencial enquanto a etiologia não é mais bem definida, o que tempora-
riamente impossibilita outro tipo de classificação; há também os que se 
afirmam categoricamente teóricos. No gesto que toma nas mãos o texto 
que constitui esses manuais, verificam-se rasuras, ruídos na leitura, al-
gumas passagens sublinhadas, outras esquecidas.

Fala-se de psicose infantil, de autismo, ou de psicose e autismo 
como duas situações diferenciadas. Outros dizem que nada disso exis-
te, que o correto é referendar autismo ou espectro autista, conforme a 
noção de continuum, ou seja, um mesmo quadro, com diferentes graus 
de gravidade. Temos aqueles que afirmam: falamos de erros metabóli-
cos, de transtornos neuropsiquiátricos que, mesmo sem um marcador 
biológico identificado, implicam déficits cognitivos. Outros replicam: 
falamos da loucura e, mais ainda, da loucura na infância, possuidora 
de características diferenciadas do adulto. Aí se diz, por exemplo, das 
mães geladeiras, culpadas pelas fortalezas vazias em que se transforma-
ram seus filhos. Ou das psicoses e do autismo infantil como posições 
subjetivas.

O diálogo com os sistemas diagnósticos e as lógicas classificató-
rias é intenso, porém nem sempre suficientemente esclarecido. O ponto 
crucial da ausência de reflexão sobre os determinantes históricos e das 
concepções de sujeito presentes na elaboração dos diagnósticos está no 
fato de que diferentes entendimentos imprimem percursos escolares 
também diversos, cifrando destinos distintos. 

O lugar de sujeito, do professor e de aluno, fica subtraído, 
economizado, por uma causalidade que se impõe antes 
mesmo de qualquer ato que cada um deles possa inscre-
ver. Uma causalidade que não se constrói a partir dos 
efeitos das práticas e dos encontros, mas que chega antes 
– antes dos próprios sujeitos –, retira da cena a responsa-
bilidade (Rickes, 2004, p. 12).

Inscritos nas margens e nas entrelinhas de um conjunto significa-
tivo das pesquisas, percebemos o autismo, a psicose infantil e/ou TGD 
como fenômenos estritamente individuais, vinculados às noções de 
desvio e anormalidade. O apego descritivo às síndromes e ‘constelações 
de sintomas’ permanece furtivo e não esclarecido. A realidade do autis-
ta lhe é natural; sendo explicada pela ciência e explicitada por meio do 
diagnóstico, das classificações e avaliações. O fracasso ou limites dos 
processos de escolarização, nesta perspectiva, decorrem do aluno au-
tista  – em função de seus genes, alterações comportamentais, desequi-
líbrios neurológicos, afetivos etc. O diferente feito desigual é responsá-
vel pela desigualdade escolar. Para Arroyo (2010), essa perspectiva tem 
raízes profundas na cultura escolar brasileira.
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Outro sentido recorrente supõe, mesmo com referência ao Estado 
e às políticas, a culpabilização do professor diante dos impasses escola-
res e inclusivos. Há uma incapacidade técnica do professor para atender 
sujeitos com tamanhas necessidades educativas especiais. Da lógica 
tecnicista derivam como soluções programas adaptados e individuali-
zados, de cunho comportamental ou cognitivista, em escolas comuns 
e especiais. 

Alguns poucos estudos procuram entender o encontro entre es-
ses alunos, seus professores e escolas tramado entre os enunciados po-
líticos e os ditames diagnósticos, econômicos e históricos, um espaço 
entre. Ao ampliarem os horizontes compreensivos, complexificam-se 
as perguntas e as possíveis respostas, entendidas como parciais e pro-
visórias. Toda fronteira inclui e exclui ao mesmo tempo e, na situação 
educativa, permanecerão aspectos imprevisíveis e zonas de sombra. A 
escolarização de alunos com TGD exige um trabalho a ser desenvolvido 
no coletivo, bem como a construção de um estilo próprio de ensinar 
e a responsabilização por um processo a ser sustentado em diferentes 
instâncias.

Do inventário enciclopédico à invenção de uma leitura, compre-
endemos que experiência da escolarização envolve uma construção 
compartilhada. Termos como autismo, psicoses infantis, TGD, escola, 
escolarização, inclusão escolar etc. referem-se a conceitos, construções 
linguísticas, oriundos de diferentes racionalidades e epistemologias. 
Sistemas mais ou menos fechados que armam determinadas perspecti-
vas. A interpretação ocorre a partir dos horizontes compreensivos. Tra-
ta-se da historicidade, das racionalidades, das condições de produção 
dos textos, dos sentidos hegemônicos que amalgamam determinadas 
perspectivas. Há sempre o risco de essencializar ou naturalizar nossas 
lentes e concepções, sobretudo se generalizamos ou desconsideramos 
os limites do conhecimento, se despolitizamos seu conteúdo. Daí a ne-
cessidade do autoesclarecimento constante, da reflexão sobre as bases 
do nosso proceder. 

Sujeitos com TGD em Direção à Escola e ao Aprender: 
um horizonte em construção 

O que importa não é somente escutar coisas uns dos outros, 
senão escutar uns aos outros. 

Unicamente isso é compreender.

Hans-Georg Gadamer, Verdade e Método

Compreender é uma aventura perigosa e impossível em sua pleni-
tude. Perguntar sobre a escolarização de sujeitos com Transtornos Glo-
bais do Desenvolvimento considerando as possíveis relações, diálogos 
e percalços constitutivos da produção discente brasileira, no período 
de 2000-2012, surpreendeu-nos a cada página. Constatamos os conta-
tos mais íntimos entre as disciplinas, os desconhecimentos recíprocos 
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mais totais e até mesmo mais depreciativos, os silêncios mais ruidosos e 
constrangedores. Em busca das múltiplas relações que se entrecruzam 
no acervo, percebemos que os textos, perfilados, lado a lado, contavam 
uma história que nenhum deles poderia contar sozinho. Oferecer visi-
bilidade e voz a tal polifonia, contribuindo para multiplicar e matizar 
o olhar para e com estes sujeitos e suas possibilidades escolares, foi o 
principal desafio do presente artigo.

Na construção destas possibilidades, parece-nos urgente questio-
nar a concepção de aluno e ensino ideal; de segurança e controle so-
bre o processo de ensino e aprendizagem; de sujeito como essência a 
ser desvelada, mensurada, rotulada. A experiência escolar envolve uma 
construção compartilhada a partir dos pressupostos a respeito de es-
cola, educação, sociedade etc. O texto político – suas linhas, margens 
e entrelinhas – oferece uma primeira mirada, estabelece as bordas de 
uma arena onde se dá o balé dos significantes que, ao se articularem, 
engendram sentidos singulares. Quais as possíveis significações?

Responder a essa pergunta não constituiu o objetivo desse ensaio, 
mas antes esteve em nossa mira situar a necessariedade de sua coloca-
ção em cena. Consoantes com a inspiração ensaística, não buscamos 
começar “[...] com Adão e Eva, mas com aquilo que se deseja falar; diz o 
que a respeito lhe ocorre e termina onde sente ter chegado ao fim, não 
onde nada mais resta a dizer [...]” (Adorno, 2003, p. 16-17).

Com as diretrizes educacionais de caráter decisivamente inclu-
sivas, um novo capítulo na educação especial e na agenda acadêmico-
-científica se inscreve. O direito à educação garante acesso irrestrito à 
escolarização. Os direitos à igualdade e à diferença reorganizam os ser-
viços, os conceitos, a geografia das pesquisas, seus relevos, fronteiras e 
lacunas. Em que medida tais movimentos desconstroem sentidos que 
relacionam diferença à desigualdade, à anormalidade e à ineducabili-
dade?  

Para Arroyo (2010), pela polarização que estabelecem, dentro-
-fora, incluído-excluído, as diretrizes inclusivas enfraquecem os ideais 
de superação das desigualdades na medida em que deslocam o foco 
para questões de pertencimento ou não aos espaços universais. Nesse 
sentido, correm sempre o risco de, ao invés de desconstruírem, reforça-
rem sentidos que relacionam diferença à desigualdade, inferioridade e 
não pertencimento. Perigo iminente que, para ser transposto, exige um 
trabalho articulado no cotidiano dos pesquisadores e profissionais das 
escolas, porque da letra da lei à atualização na vida há um longo cami-
nho a percorrer. A letra abre espaço à produção de um sentido, mas não 
garante o vetor em que ele se inscreverá.

Considerando nosso acervo, são múltiplos os temas e temáticas 
abordadas, as formas de interpretar a política, de produzir e reprodu-
zir sentidos relacionados à diferença pelo viés da desigualdade e/ou da 
identidade. Se, no âmbito dos princípios, são reconhecidas a igualdade 
e as diferenças, na pesquisa ainda persiste a noção do diferente como 
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desigual. Equaciona-se o diferente à anormalidade e acaba-se por re-
produzir (e justificar) a desigualdade. Nesse contexto, o fascinante e efi-
caz conhecimento científico, oferecido pelos manuais classificatórios, 
justifica compreensões e trajetórias escolares empobrecidas e objetiva-
doras. A eficácia e fascinação derivam da forma: um modelo descritivo, 
classificatório, no qual tudo está organizado, contemplado. O fecha-
mento harmônico entre o que há e o que não há, o que é e o que não é. 
A representação de algo considerado claro, concluso, conhecido. Quais 
os efeitos desta equação harmoniosa frente às desmesuras do humano? 
Um saber totalizante que limita o universo do dito: os transtornos pas-
sam a ser fenômenos a priori, independentes do laço social que lhes dá 
existência. A escolarização de alunos com TGD é pautada pela impos-
sibilidade, pela culpabilização dos sujeitos, sejam as crianças e/ou os 
professores.

Dessa posição enunciativa resulta um sentido com profundas raí-
zes na cultura escolar: as práticas pedagógicas existem independente-
mente do contexto, das interpretações e das políticas. As diferenças or-
gânicas, sociais, psíquicas, comportamentais são equacionadas como 
identidades. Destas identidades derivam currículos e intervenções que 
justificam, inclusive, as desigualdades escolares. O autista! Deste esta-
do, em que se é todos e não se é ninguém, a singularidade é subsumida 
pela repetição do idêntico. Gadamer afirma que a noção de identidade 
é nefasta para a justiça social. Em nome de uma diferença lida como 
identidade, retira-se de cena a alteridade, a diferença como condição 
de ser. Trata-se do não reconhecimento do outro, do seu apagamento. 

O diferente como diferente. Em meio às nuances do compreender, 
no encontro com o outro, o plural, talvez seja possível reajustar focos, 
construir novos outros, ampliando e, talvez, modificando os horizon-
tes compreensivos. A experiência hermenêutica advoga a disponibili-
dade para abertura, para o imprevisível. Aposta no diálogo; contudo, 
seu acontecimento requer ouvir o outro como um outro, mantendo sua 
alteridade. Esse é o desafio. Um desafio a ser sustentando por políticas 
de pertencimento, e não pelo “[...] ideal de unicidade como sinônimo de 
igualdade de direitos. Educação (em abstrato), direito (em abstrato) de 
todo cidadão (abstrato). Sem rostos” (Arroyo, 2010, p. 1386). 

Na tentativa de articular igualdade e diferença, parece funda-
mental compreender o papel específico do sistema escolar e do campo 
acadêmico-científico na produção dos sujeitos diferentes em inferiores, 
anormais, ineducáveis ou (in)suportáveis. Considerando os alunos com 
TGD, tradicionalmente apartados dos processos escolares, muitas ve-
zes reproduzimos essas formas históricas de pensá-los. As tentativas de 
reconhecer o diferente têm-se efetivado por meio da violenta abstração 
e, para afirmar o direito universal à educação, temos excluído o estra-
nho, o outro, o diferente. 

Há uma única compreensão deste movimento? Estabelecer um 
significado inflexível é acreditar que as políticas e as pesquisas podem 
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existir independentemente do contexto e dos professores, alunos, esco-
las e pesquisadores; dos tempos e condições de leitura. O mundo valora 
os objetos/sujeitos da maneira como se relaciona com eles. Assim como 
esse valorar, o relacionar se modifica. A mesma transição ocorre com a 
percepção dos intérpretes. O texto/aluno assume um sentido para cada 
leitor/professor em cada momento que estabelece contato. A canção 
só pode existir, ser apreciada e compreendida se alguém a interpretar. 
Cada artista interpreta a mesma música, a mesma melodia, com o seu 
estilo, influenciado pelo momento histórico em que está inserido. As-
sim, não existe uma música em si, uma versão definitiva. Também não 
existe uma interpretação que soe como a definitiva, imutável daquela 
melodia. Educação, pesquisa e arte partilham a condição de, em sua 
atualização, sempre guardarem um lugar para o novo.

Recebido em 24 de março de 2014
Aprovado em 10 de maio de 2014

Notas
1 Compreendemos a temática da inclusão e exclusão em relação aos direitos à 

educação, à igualdade e à diferença. 

2 O presente trabalho amplia pesquisa do tipo estado da arte sobre o tema esco-
larização de alunos com TGD (Vasques, 2008; 2009). Nesse contexto, o recorte 
temporal 2000-2012 justifica-se pela estabilidade das bases de dados nacionais 
e possibilidade de acesso integral aos documentos pesquisados.

3 No presente artigo, há uma impossibilidade de referendar todos os documentos 
que compõem nosso acervo ou, ainda, as fontes documentais de nossa pesquisa. 
A intenção é divulgar o banco de dados o mais brevemente possível.

4 Em estudo anterior, sobre a produção discente brasileira no período entre 
1987 e 2006, percebemos que as pesquisas tinham por foco principal o âmbito 
diagnóstico-clínico (Vasques, 2008; 2009). 

5 As seis categorias apresentam o tema principal discutido pelos autores e foram 
contabilizadas uma única vez. As obras foram listadas em mais de um subtema.

6 O Método TEACCH é compreendido por alguns autores como uma das princi-
pais abordagens educacionais e clínicas. Parte da premissa de que os autistas 
aprendem melhor por visualização, apreciam rotinas e não são favoráveis 
a surpresas. Por isso, valoriza o aprendizado estruturado, dá importância à 
rotina e à informação visual. Segundo essa proposta, é necessário organizar 
e simplificar o ambiente, apresentando poucos estímulos sensoriais concomi-
tantes. Isso facilita focar a atenção nos detalhes relevantes. A criança é avaliada 
individualmente. O objetivo básico é aumentar o funcionamento independente. 
O Currículo Natural Funcional (CNF) e o Programa de Ensino Individualizado 
(PEI) caracterizam-se por selecionar procedimentos de ensino compatíveis 
com as capacidades de alunos severamente prejudicados, objetivando torná-
-los independentes e produtivos. De maneira geral, tais propostas baseiam-se 
na funcionalidade das habilidades a serem adquiridas e na manutenção destas 
através de contingências naturais de aprendizagem (Assumpção JR., 2003). 
Na totalidade das pesquisas analisadas, estas concepções teóricas e práticas 
de atendimento educacional são amplamente reconhecidas pelas diferentes 
áreas do conhecimento, constituindo a principal recomendação no plano 
terapêutico e educacional.
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Artigo

A didática nos processos escolares inclusivos: 
entrelaces da memória e do momento pedagógico

Clarissa Haas
Mauren Tezzari

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo

Trata-se da importância do conhecimento pedagógico e das relações de tensão 
da didática concebida simultaneamente como memória e como momento pedagógico, 
a partir do pensamento do pesquisador francês Phillipe Meirieu. Elegem-se, para análise, 
três cenas que recuperam a história da educação especial e atualizam as contribuições 
pedagógicas desenvolvidas por Jean Itard envolvendo a aposta na educabilidade do 
outro e a compreensão contemporânea dos processos escolares inclusivos. Defende-se 
que uma abordagem inovadora da didática requer investimento na conduta pedagógica 
docente, por meio da emergência da necessidade de critérios explicativos das redes de 
saberes-fazeres que compõem os cotidianos escolares.
Palavras chave: Didática. Phillipe Meirieu. Inclusão escolar.

Didactics in inclusive scholar processes: relationships of memory and 
of pedagogical moments

Abstract

The present article aims at pointing out the importance of the pedagogical 
knowledge and the relations of teaching stress formed simultaneously as memory and as 
pedagogical moments, after the thoughts of French Researcher Philippe Meirieu. Three 
scenes were chosen for the analysis, where special education history was recovered 
and the pedagogical contributions developed by Jean Itard involving the wager on other 
person’s educability and the modern comprehension of the inclusive schooling proces-
ses. It is defended that an innovative approach of didactics requires investment in staff’s 
pedagogical conduct, on the emergency of explicative criteria needs from the know-how 
networks that make the everyday school.
Keywords: Didactics. Philippe Meirieu. School inclusion.



76

Revista Educação em Questão, Natal, v. 49, n. 35, p. 75-98, maio/ago. 2014

Artigo

A didática nos processos escolares inclusivos: entrelaces da memória e do momento pedagógico

La didáctica en los procesos escolares inclusivos: entrelazamiento de 
la memoria y del momento pedagógico

Resumen

Se trata de la importancia del conocimiento pedagógico y de las relaciones 
de tensión de la didáctica concebida simultáneamente como memoria y como momento 
pedagógico, a partir del pensamiento del investigador  francés Phillipe Merieu.  Se 
eligen, para análisis, tres escenas que recuperan la historia de la educación especial y 
actualizan las contribuciones pedagógicas desarrolladas por Jean Itard envolviendo la 
apuesta en la educabilidad del otro y la comprensión contemporánea de los procesos 
escolares inclusivos. Se defiende que un abordaje innovador de la didáctica requiere 
invertir en la conducta pedagógica docente, por medio de la emergencia de la 
necesidad de criterios explicativos de las redes de saberes y  prácticas   que componen 
los cotidianos escolares.

Palabras clave: Didáctica. Phillipe Meirieu. inclusión escolar.

Princípios e tensões da didática na educação básica

Na composição e apontamento das tramas iniciais que conduzem este 
estudo, introduzimos a discussão apontando as escolhas, pois as entendemos 
como formas de dialogar com os princípios e com as tensões da educação 
básica, com foco nos processos escolares inclusivos . Referimo-nos às palavras 
princípio como aquilo que está na origem, os fundamentos de algo ou pilares 
de sustentação; e, tensão como as exigências ou ideias aparentemente 
contraditórias, mas essenciais que sejam pensadas simultaneamente e com 
coerência para que possamos avançar no diálogo.

Portanto, o caminho que escolhemos conduz à historicização de 
processos, percursos e trajetórias, como um modo potente de compreender um 
fenômeno em sua complexidade, em sua totalidade ou em sua maior parte, uma 
vez que consideramos a incompletude e a provisoriedade do construído como 
elementos que compõem as partes do todo.

As contribuições do pedagogo e pesquisador francês Phillipe 
Meirieu tornam-se essenciais para este estudo. Nesse sentido, ao buscarmos 
reconhecer o lugar da Pedagogia e, em especial, o da Didática na 
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produção de conhecimentos, estratégias e práticas inovadoras para aqueles 
considerados como diferentes ou incapazes de aprender, nos debruçamos 
sobre a necessidade de retomada da compreensão do papel da Didática na 
educação. Propomos a revisitação e a revitalização dessa área de estudos, 
assumindo, simultânea e respectivamente, como princípio e tensão os conceitos 
de “memória pedagógica” e de “momento pedagógico” (MEIRIEU, 2002).

Por memória pedagógica compreendemos o conjunto de saberes 
pedagógicos sistematizados ao longo da história da Pedagogia e que 
deveriam servir de sustentação para a vivência e para o enfrentamento dos 
acontecimentos cotidianos escolares. Esse arsenal de meios que compõem 
a literatura pedagógica deve possibilitar a reflexão em torno do momento 
pedagógico. Tratamos como momento pedagógico o trabalho desencadeado 
pelo docente para a operacionalização de uma conduta pedagógica que seja 
capaz de reconhecer e trabalhar a resistência do outro ou as circunstâncias 
imprevisíveis que se materializam durante o fazer docente envolvendo alunos e 
contextos concretos e que exigem ajustes e esmero do educador para inventar 
novos métodos capazes de sustentar o projeto educativo. Conforme Meirieu:

O momento pedagógico pode ser compreendido como esse 
encontro exigente de duas pessoas que se envolvem em uma 
partida em que nada é jogado com antecedência e em que a 
‘dureza’ do objeto de transação, sua coerência interna, sua 
estrutura própria regulam permanentemente a relação. É nisso que 
o momento pedagógico, embora remeta inevitavelmente a uma 
relação entre dois parceiros, nada tem a ver com o ‘relacional’ 
concebido como a mera empatia recíproca de duas subjetividades 
que se expandem. O que separa irremediavelmente o ‘relacional’ 
do ‘pedagógico’ é o controle sobre o objeto de transação 
interindividual, o trabalho comum de elucidação do que se deve 
compreender que se diz, do que se deve partilhar na compreensão 
daquilo que se transmite (MEIRIEU, 2002, p. 90).

Assim, o momento pedagógico envolve a construção das 
aprendizagens; o educador não renuncia as suas exigências acerca disso, 
mas as reelabora permanentemente a partir do encontro com os interlocutores, 
propondo uma conduta que pode ser definida simultaneamente como 
pedagógica, ética e epistemológica, em busca de tornar o saber para o aluno 
um objeto acessível.  Entendemos que o papel da didática se dá na tensão entre 
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esses dois conceitos (memória e momento pedagógico) logo, entre o planejado 
e o imprevisto; entre o sistematizado e a invenção.

Articulamos o exercício de reflexão e (re)criação da didática, por meio 
da memória pedagógica da Educação Especial, a partir do célebre personagem 
Jean Itard, em busca de fundamentos norteadores para a compreensão das 
práticas desenvolvidas hoje nos cotidianos escolares, colocando em evidência 
o conceito de momento pedagógico.

Desse modo, nossa escrita se organiza por meio de três cenas 
pedagógicas recortadas da literatura acadêmica e que tensionam a relação 
pedagógica construída entre Itard e seu pupilo Victor. As cenas, ao mesmo 
tempo que são singulares, por retratarem contextos de possibilidades diferentes, 
apresentam pistas para a composição dos eixos de organização do trabalho 
pedagógico, a partir das necessidades que despontam em cada situação 
cotidiana vivenciada entre o educador Itard e seu educando Victor. Instigam-
nos a problematizar o conceito de didática na escola contemporânea como 
resultante de uma relação de articulação entre os conhecimentos pedagógicos 
e da dinamicidade das ocasiões escolares que permitem, por sua vez, a 
mobilização de experiências pedagógicas inéditas, pois todas as cenas 
nos apontaram que nem tudo o que se passa no cenário das aprendizagens 
construídas (ou não) por Victor foi possível de ser previsto por Itard.

Também entendemos, como pertinente para o desdobramento de uma 
epistemologia da Didática, o esforço teórico de compreender os conceitos de 
cotidiano e necessidade, uma vez que ambos circulam com certa repetitividade 
no discurso pedagógico, compondo a história da memória pedagógica, 
mas sem a devida exaustividade e rigorosidade necessárias, cristalizando ou 
naturalizando, portanto, um só viés e eliminando a possibilidade de outras 
leituras.

Portanto, ao longo do texto, esses conceitos serão desenvolvidos de 
modo recursivo, com intuito de ampliar os focos de análise. Resgatamos o 
significado de necessidade no/do contexto escolar, a partir de Itard e sua 
“lei imperiosa da necessidade”, associado aos princípios da solicitação e da 
emergência em Meirieu (2001). Para conceituar cotidiano, reportamo- nos 
aos estudos de currículo escolar a partir de Ferraço (2004). Para esse autor, 
o cotidiano envolve todas as dinâmicas de relações estabelecidas, com todos 
os personagens que circulam nos espaços-tempos escolares. Além disso, trata 
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da complexidade das relações e dos saberes-fazeres praticados e que não 
podem ser reduzidos a um planejamento; reconhece a aproximação teórica 
dos conceitos de currículo e cotidiano, abordando-os como intrinsicamente 
relacionados.

Desta forma, um olhar voltado às necessidades e às singularidades dos 
cotidianos escolares é tomado como dispositivo potente para compreendermos 
que as rotinas pedagógicas não precisam ser novas ou originais para se 
inscreverem como práticas e condutas pedagógicas inovadoras. A inovação 
surge da percepção da rotina que perfaz o cotidiano para além da mera 
repetição de rituais ou como rotina não rotineira e do imprevisto como elemento 
que, tomado em sua complexidade, com investimento pedagógico, pode ser 
disparador de processos de mudanças qualitativas no cotidiano escolar.

Retomar os princípios da didática para a educação básica a partir da 
memória e do momento pedagógico significa compreender que as construções 
são históricas, questionando as organizações que, tradicionalmente, a escola 
normatiza como princípios (por exemplo, o agrupamento por níveis com base 
na homogeneidade) e que se tornam obstáculos ao projeto educativo que 
aposta na educabilidade de todos.

Para Meirieu (2005), o princípio ou o fundamento principal do 
projeto educativo reside no diálogo paradoxal imposto pela necessidade de 
estabilidade nas suas finalidades para garantia de sua construção ao longo 
prazo, assumindo sua gênese coletiva em articulação com a instabilidade, como 
modo de reconhecer a dinâmica dos percursos individuais de aprendizagem. 
Assumir essa questão, em sua complexidade, requer compreender a atualidade 
das perguntas dadas como tradicionais e exauridas na área da didática que 
nos remontam a sua trajetória secular, desde Comenius, em A grande didática, 
no século XVII:

O que é necessário que o conjunto de cidadãos conheça para 
conviver em comunidade? Que linguagens se devem falar? Que 
ferramentas é preciso dominar? Que conhecimentos históricos, artís-
ticos, científicos é necessário compartilhar? [...] Como desenvolver 
aquilo que reforça um sentimento necessário de pertencimento com 
aquilo que favorece uma abertura igualmente necessária, prefigu-
rando solidariedades mais amplas? (MEIRIEU, 2005, p. 40).
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As perguntas acima nos auxiliam a pensar que permanece sendo 
papel do projeto educativo definir um corpo de saberes como necessários 
para o acesso ao estatuto de cidadão. A transmissão continua sendo o papel 
central da escola, e não se pode impor nenhum limite a ela, pois a aposta na 
educabilidade de todos é o grande desafio. “Toda criança... todo homem é 
educável... e a história da pedagogia, assim como das instituições escolares, 
nada mais é que a implementação, cada vez mais audaciosa, desta aposta: a 
escolha da educação contra a exclusão” (MEIRIEU, 2005, p. 43).

Em outras palavras, inovar na didática ou nos modos de compreender 
e tratar a docência não se restringe à adoção de novas técnicas. Sugere 
reposicionar-se, permitindo-se focalizar, de modos diferentes, os descritores 
de análise teóricos e metodológicos para o estabelecido e articulado como 
memória pedagógica, isto é, como conjunto de situações e ações possíveis de 
antecipar para fazer frente ao momento pedagógico. A história dos processos 
e percursos permite-nos sistematizar e prever alguns efeitos decorrentes da 
experiência pedagógica, todavia, cada momento pedagógico, analisado, em 
suas relações contextuais, é sempre vivenciado de modo inédito, pois presume 
o reconhecimento da existência do outro, de suas possibilidades, necessidades, 
vontades e resistências. Assim, tornar a observação e os diferentes modos de 
olhar ferramentas do trabalho pedagógico cotidiano perante a complexidade 
de relações que constroem as cenas escolares parece-nos a brecha possível 
e necessária para refletir, com um viés atual, sobre o papel da didática na 
educação básica. Concomitantemente, essa visão estabelece um terreno fértil 
para que se desdobrem as práticas pedagógicas inovadoras nos processos 
inclusivos como perspectiva do projeto educativo.

Entendemos a inclusão escolar ou os processos inclusivos como 
finalidade de todo o projeto educativo e, portanto, a construção de processos 
escolares inclusivos passa por vincular e garantir a participação de todos no ato 
formativo. Conforme Meirieu (2002), o cerne do trabalho pedagógico consiste 
em estabelecer as condições para a vinculação social de cada sujeito por meio 
do acesso ao conhecimento, apostando, sem exceções, na educabilidade de 
todos.

O trabalho pedagógico [...] é um trabalho que consiste em 
apoderar-se dos objetivos da aprendizagem, examiná-los, analisá-
los, interrogá-los, escrutá-los em todos os sentidos, prospectá-los e 
prospectar também sua organização, interrogar o tempo todo sua 
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inteligibilidade para captar todas as suas nuances, identificar suas 
articulações, descobrir suas contradições... até que  mais nenhum 
rosto se feche e o vínculo social vá sendo construído pouco a pouco 
na classe (MEIRIEU, 2002, p. 83).

Cenários da/para reflexão da prática pedagógica

Jean-Marc Gaspard Itard (1774-1838) foi um dos grandes pioneiros 
da educação de surdos-mudos2. Canevaro e Gaudreau (1989) denominam-no 
médico-filósofo e afirmam que Itard, com seu ilustre aluno Victor, inaugurou a 
era da educação especial, mesmo que seu trabalho não tenha se refletido na 
educação das pessoas com deficiência mental na época.

Para Meirieu (2001), Itard tem importância decisiva no pensamento 
pedagógico contemporâneo. Apesar de ignorada pela maioria, essa 
experiência por ele desenvolvida tem um caráter fundador, e seus escritos são 
de uma extraordinária riqueza.

Em janeiro de 1800, foi capturado, pela segunda vez, um menino 
selvagem que fora avistado algumas vezes vagando pela floresta de Aveyron. 
Após alguns meses, o menino foi levado a Paris, onde foi examinado pelo 
reconhecido médico psiquiatra Phillippe Pinel. Este realizou um exame 
detalhado e atribui-lhe uma “idiotia”, pautado em uma análise eminentemente 
orgânica e em comparações entre o menino selvagem (que ainda não tinha 
nome) e crianças consideradas idiotas, internadas em hospícios. Interessante, 
notar a partir do diagnóstico de Pinel, a constatação dos estudiosos Canevaro 
e Gaudreau (1989, p. 32, tradução nossa): “[...] consiste essencialmente em 
uma lista de coisas que Victor não sabia fazer.” Transcrevemos a seguir o teor do 
diagnóstico do médico Pinel:

Incapaz de atenção, com exceção dos objetos de suas 
necessidades, e consequentemente incapaz de todas as operações 
da mente acarretadas pela primeira, desprovido de memória, de 
julgamento e de aptidão para a imitação e, de tal modo limitado 
nas próprias ideias relativas às suas necessidades que ainda 
não conseguira abrir uma porta nem subir numa cadeira para 
alcançar os alimentos que eram levantados fora do alcance de 
sua mão; enfim, desprovido de qualquer meio de comunicação, 
não conferindo nem expressão nem intenção aos gestos e aos 



82

Revista Educação em Questão, Natal, v. 49, n. 35, p. 75-98, maio/ago. 2014

Artigo

A didática nos processos escolares inclusivos: entrelaces da memória e do momento pedagógico

movimentos de seu corpo, passando com rapidez e sem nenhum 
motivo presumível de uma tristeza apática às mais imoderadas 
gargalhadas; insensível a qualquer espécie de afeições morais; seu 
discernimento não passava de um cálculo de gulodice, seu prazer, 
uma sensação agradável dos órgãos do gosto, sua inteligência, a 
suscetibilidade de produzir algumas ideias incoerentes, relativas às 
suas necessidades; toda a sua existência, numa palavra, uma vida 
puramente animal (BANKS-LEITE; GALVÃO, 2000, p. 132).

O jovem médico Itard questiona o diagnóstico de Pinel e defende a 
tese de que aquele estado no qual o menino se encontrava era decorrência 
do afastamento do convívio social em que viveu, presumivelmente por vários 
anos. Itard acreditava que o homem não nasce como homem, mas se constrói 
e é construído como tal. Totalmente contrário ao inatismo (pensamento científico 
predominante na época), considerava que a idiotia do menino não era resultado 
de uma deficiência orgânica, mas de um fato gerado pela exclusão do convívio 
social, Itard lhe dá o nome Victor e inicia uma experiência desafiadora para a 
época. A premissa organizadora do pensamento de Itard − a importância do 
meio social − tem desdobramentos atuais no modo como compreendemos o 
outro, mediante a relação construída pelo imbricamento mútuo entre o individual 
e o social. Esse aspecto, por si só, torna a referência ao pensamento de Itard 
de extrema importância para a Pedagogia contemporânea e, especificamente, 
para a educação especial, ao considerar a possibilidade de mudança intrínseca 
ao desenvolvimento individual e social.

Os estudos desenvolvidos por Itard junto ao Victor de Aveyron foram 
sistematizados em dois relatórios escritos pelo médico, em momentos distintos, 
com intuito de informar o governo francês  e a comunidade científica da época 
acerca do desenvolvimento dos aprendizados do menino. Para Canevaro e 
Gaudreau (1989), os relatórios são instrumentos importantes para apresentar: 
a filosofia da educação em geral e da educação dos idiotas e surdos-mudos 
em particular; os seus métodos de ensino concretos; algumas modificações 
cotidianas, que ele agregava ao seu método em observação às reações de seu 
aluno e, sobretudo, nas relações envolvendo a dificuldade de aprendizagem 
de Victor.

Influenciado pelo pensamento de John Locke (1632-1704) e de 
seu contemporâneo Condillac (1715-1780), Itard evidenciou sua crença na 
experimentação. Os próprios relatórios são um reflexo dessa certeza. Tudo 
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foi rigorosamente registrado após ter passado pela experimentação. Com 
as ideias de Locke, opostas ao inatismo e à predestinação e favoráveis a um 
empirismo explícito e radical, a educabilidade da pessoa com deficiência 
não mais poderia ser refutada. Condillac acrescentou o delineamento de uma 
metodologia de ensino que poderia vir a ser empregada com pessoas com 
deficiência, baseada na construção das ideias a partir das sensações, da 
sua análise e composição, indo do simples para ao complexo, portanto, todo 
conhecimento deveria ter como base a experiência sensorial.

O jovem médico realizou uma avaliação inicial com o menino para 
conhecê-lo, no sentido de verificar suas faltas, suas dificuldades. Percebeu 
que os sentidos eram pouco desenvolvidos. A audição era desenvolvida, mas 
muito seletiva, pois Victor escutava muito bem os ruídos relacionados à sua 
sobrevivência na floresta. Para os sons comuns no mundo civilizado para o 
qual ele fora levado, parecia surdo. O tato estava embotado, precisando ser 
desenvolvido, e o gosto era restrito ao que Victor conhecera na floresta.

Assim, Itard partiu para o trabalho inicial de desenvolver os sentidos, 
trabalhando cada um separadamente e de maneira intensa. Aos poucos, Victor 
foi despertando seus sentidos por meio de experimentações sensoriais, que 
começam a produzir efeitos no sentido de formar ideias. Victor era como uma 
tábula rasa onde tudo precisava ser escrito e inscrito.

É possível pensar que − talvez até por sua pouca experiência no campo 
da educação − Itard buscou aplicar esses princípios no terreno da prática, de 
maneira fiel e rigorosa (PESSOTTI, 1984). Um efeito dessa postura foi a rigidez 
na proposição de atividades e exercícios e na avaliação das respostas do 
menino, aniquilando antecipadamente as possibilidades de Victor se colocar 
de modo distinto de seu planejamento na relação, haja vista que Itard já tinha, 
a priori, um caminho traçado e um ponto de chegada a perseguir. Todavia, 
esse aspecto não desmerece a riqueza de sua experiência e faz com que, 
neste estudo, nosso olhar se volte especialmente às três últimas metas em que 
Itard procura desenvolver as necessidades de seu pupilo, propondo alguns 
ajustes aos seus métodos e alcançando resultados pedagógicos interessantes e 
decisivos. São elas:

- Ampliar a esfera de suas ideias, dando-lhe necessidades novas e 
multiplicando suas relações com os seres que o circundam.



84

Revista Educação em Questão, Natal, v. 49, n. 35, p. 75-98, maio/ago. 2014

Artigo

A didática nos processos escolares inclusivos: entrelaces da memória e do momento pedagógico

- Levá-lo ao uso da fala, determinando o exercício da imitação pela lei 
imperiosa da necessidade.

- Exercitar, durante algum tempo e a partir dos objetos de suas 
necessidades físicas, as mais simples operações da mente e determinar, em 
seguida, sua aplicação aos objetos de instrução.

Os estudiosos Canevaro e Gaudreau (1989) consideram as metas 
descritas acima, em especial, a terceira meta proposta por Itard (alargar a 
esfera das necessidades, estimulando-o a desenvolver necessidades novas) o 
ponto de genialidade do médico-pedagogo, pois foi capaz de favorecer a 
transferência das aprendizagens, princípio central no pensamento pedagógico.

Meirieu (2001) também resgata esse saber da memória pedagógica 
em Itard criando dois princípios que ele nomeia como da solicitação e da 
emergência. Por meio do princípio da solicitação, o educador envolve seu 
aluno em situações complexas e diversas para mobilizar sua atenção e 
interesse em aprender, isto é, ele se mobiliza para criar a necessidade no 
aluno. O princípio da emergência envolve o julgamento do docente acerca 
da necessidade de agir sobre os métodos e dispositivos, propondo saberes a 
serem apropriados pelo estudante. Esses princípios, embora complementares, 
são também contraditórios à medida que, a priori, a solicitação do educador 
não conduz, necessariamente, à necessidade de aprender por parte do aluno; 
remete à necessidade do educador de fazer algo pelo outro e, ao mesmo 
tempo, o coloca diante de sua impotência, pois não pode fazer isso sem o 
sujeito envolvido, sem que ele decida e também sinta a necessidade. Portanto, 
o educador age sobre as condições dessa emergência assumindo seu não-
poder sobre a própria emergência. “Na realidade, apenas o reconhecimento 
de nossa impotência educativa permite-nos encontrar o verdadeiro poder 
pedagógico” (MEIRIEU, 2002, p. 289 apud MEIRIEU, 2005, p. 9).

Assim, as solicitações feitas pelo educador, ou a solicitude em sentido 
amplo, traduzem a preocupação com a responsabilidade do educador perante 
o destino do outro e, portanto, envolve a criação de estímulos para que o outro 
também tome ciência de seu destino. Ao mesmo tempo, essa inquietude do 
educador não deve alimentar a ilusão de que pode decidir no lugar de seu 
aluno. Esse princípio sintetiza os propósitos do projeto educativo e da instituição 
escola, à medida que interpela o educador a cumprir com sua obrigação social 
de assegurar no presente o futuro das gerações. Conforme Meirieu (2002, 
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p. 71), “[...] essa necessidade do adulto, essa necessidade que se impõe a 
ele para que suas convicções e crenças existam e materializem-se diante de 
seus olhos, torna tolerável a obrigação social de assegurar a educação das 
gerações futuras.”

As metas estabelecidas por Itard em torno da lei imperiosa da 
necessidade encontram sintonia com o que consideramos a tarefa do educador 
nos dias de hoje: organizar e multiplicar as solicitações para fazer emergir, 
conforme as necessidades de cada situação criada, as habilidades e os 
conhecimentos definidos. Além disso, trata-se de buscar, por meio da proposição 
de diferentes situações, levar o aluno a sentir a necessidade de aprender. 
Para que isso aconteça, as situações propostas precisam ser, efetivamente, 
desafiadoras, despertando a real necessidade de lançar mão daquilo que é 
trabalhado na escola.

Criar uma necessidade no aluno envolve bem mais do que despertar 
sua curiosidade em relação a um assunto. Trata de “propor projetos que [o 
educador] julgue capazes de mobilizar seus alunos e que comportem, em sua 
própria execução, a possibilidade de esbarrar em obstáculos que correspondam 
justamente aos objetivos programáticos desejados” (MEIRIEU, 2005, p. 88). 
Requer igualmente reconhecer a potência do olhar do outro e sua capacidade 
de interromper o discurso do educador, propondo novas formas de fazer e 
atingir os objetivos a que se propôs.

Com relação à experiência pedagógica de Itard junto ao menino 
de Aveyron, é possível perceber vestígios dos princípios de solicitude e da 
emergência no modo de conduzir o processo de aprendizagem de seu pupilo, 
por meio de sua sistematicidade e rigorosidade na produção de métodos 
associados aos ajustes cotidianos a eles agregados a partir de seu olhar à 
forma de aprender e aos feedbacks de Victor nas diferentes situações propostas.

Para Cordeiro e Antunes (2009, p. 5), Itard centrou a busca pelas 
metas no par prazer/dor, como o motor para o desenvolvimento humano: “Sem 
necessidades, não se buscavam novas experiências. Sem experiências, não há 
conhecimento.”

Apesar de Victor não ter adquirido a fala (uma das metas propostas 
por Itard), ele foi desenvolvendo, ao longo do período de trabalho, estratégias 
bastante inteligentes para resolver os desafios que seu educador lhe colocava, 
bem como para se comunicar com os outros por meio de uma linguagem de 
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ação. Com relação a essa meta, Canevaro e Gaudreau (1989) são categóricos 
em questionar se os objetivos que Itard se propôs eram realistas quanto às 
necessidades e possibilidades de Victor. Compreendem que o julgamento, 
do ponto de vista do objetivo proposto, demonstra que a experiência foi um 
insucesso, pois Itard foi incapaz de ensinar Victor a falar. Todavia, consideram 
que o insucesso é minimizado ao analisarmos o conhecimento produzido 
por Itard em torno dos mecanismos de aprendizagem que desenvolveu e que 
posteriormente, foram incorporados pela pedagogia de Montessori e outros 
estudiosos que o sucederam. Diferentemente da avaliação rígida que Itard 
fez de seu trabalho no relatório final da experiência, podemos considerar que 
Victor avançou nos objetivos pedagógicos, uma vez que encontrou formas de 
comunicar-se com as suas necessidades novas, criadas a partir do convívio 
social e da mediação de seu professor. A seguir, apresentamos a análise 
de três cenas ou situações descritas por Itard em seus relatórios, em que 
evidenciamos aspectos concernentes à memória e ao momento pedagógico, 
como dispositivos que concebem o terreno epistemológico da didática e que, 
por sua vez, facilitam na exploração e na compreensão dos cenários escolares 
cotidianos.

Figura 1 | Itard não consegue despertar o interesse de Victor pelos brinquedos
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[...] apresentei-lhe sucessivamente brinquedos de todas as espécies 
mais de uma vez, durante horas inteiras, esforcei-me para fazê-lo 
conhecer o uso deles; e vi com pesar que, longe de lhe cativar a 
atenção, esses diversos objetos sempre acabavam dando-lhe tanta 
impaciência que ele chegou ao ponto de escondê-los, ou destruí-
los, quando se lhe apresentava a ocasião (BANKS-LEITE; GALVÃO, 
2000, p. 147).

Itard depara-se aqui com a resistência de Victor ao seu projeto 
educativo, resistência essa, manifesta pelo aluno diante do professor, presente 
em qualquer proposta pedagógica. Meirieu (2002), ao abordar esse 
aspecto, afirma que mesmo os pedagogos dos métodos ativos bem como os 
organizadores de dispositivos didáticos, são os defensores da pedagogia por 
objetivos, do ensino individualizado,

[...] apesar de todos os seus esforços para prever e programas 
suas sequências de aprendizagem, jamais conseguem precaver-se 
contra essa resistência, por definição imprevisível, do aluno que 
recusa, ignora, contesta, rejeita o que lhe é proposto. Achar que 
se pode poupar dessa resistência seria imaginar que nunca haverá 
um acontecimento que venha a perturbar o percurso escolar do 
aluno, seria reduzir o aluno a um “segmento escolar” que, mediante 
condições bem pensadas, milagrosamente se tornaria disponível às 
propostas imaginadas para ele por um professor generoso... seria, 
de fato, criar o impasse do contato educativo que, no entanto, 
pretende-se promover (MEIRIEU, 2002, p. 59).

Esse movimento do aluno em resistir ao projeto pensado por seu 
professor pode irromper a qualquer momento, especialmente quando este foca 
sua atenção e energia no conteúdo ou nos dispositivos didáticos, esquecendo-se 
da individualidade de cada um dos estudantes e encarando-os como um grupo 
uniforme. Pelo que é possível depreender, Itard, em muitos momentos, centrou 
muito mais sua atenção nas técnicas e nos recursos, do que propriamente no 
jovem que tinha diante de si. O professor pode adotar a atitude de querer 
vencer essa resistência a qualquer custo, correndo o risco de aniquilar o outro, 
ou, ao contrário, buscar superar, em si mesmo, aquilo que provoca a resistência 
do aluno. No primeiro caso, os efeitos ficam evidentes, nas atitudes de 
enfrentamento, raiva, rejeição ao que lhe é proposto ou ainda, na passividade 
e na indiferença do aluno. Buscar em si aquilo que desencadeia a resistência 
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é uma atitude ética de recusa à manipulação do outro e de assumir sua própria 
responsabilidade na condição de professor.

Figura 2 | Itard propõe a Victor o jogo dos copos

Consegui umas vezes concentrá-lo em certas diversões que se 
relacionavam com as necessidades digestivas. Eis uma, por 
exemplo, que eu lhe proporcionava com frequência no final da 
refeição, quando o levava jantar na cidade. Dispunha na frente 
dele, sem nenhuma ordem simétrica, e numa posição emborcada, 
vários pequenos copos de prata, e embaixo de um deles colocava 
uma castanha. Bem certo de ter-lhe atraído a atenção, eu os 
levantava um depois do outro, exceto aquele que ocultava a 
castanha. Depois de ter-lhe demonstrado assim que eles nada 
continham e de os ter recolocado na mesma ordem, convidava-o 
com sinais a procurar por seu turno. O primeiro copinho no qual 
recaíam suas buscas era precisamente aquele sob o qual eu 
escondera a pequena recompensa devido à sua atenção. Até aí 
era apenas um fraco esforço de memória. Mas insensivelmente eu 
tornava o  jogo mais complicado. Assim, após ter escondido, com 
o mesmo procedimento, uma outra castanha, eu mudava a ordem 
de todos os copinhos, de uma maneira lenta, porém, a fim de que 
nessa inversão geral fosse-lhe menos difícil seguir com os olhos 
e  a atenção aquele que encerrava o precioso depósito. Fazia 
mais, punha castanhas embaixo de dois ou três desses copinhos 
e sua atenção, embora dividida entre aqueles três objetos, não os 
deixava de seguir em suas respectivas mudanças dirigindo para 
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eles suas primeiras buscas. Não é tudo ainda; pois não era esse 
o único objetivo que me propunha. Esse julgamento era quando 
muito apenas um cálculo de gulodice. Para tornar sua atenção 
menos interesseira e menos animal de certo modo, eu suprimia 
dessa diversão tudo o que tinha relação com seus gostos e só se 
punham sob os copinhos objetos não comestíveis. O resultado era 
quase igualmente satisfatório; e esse exercício então nada mais era 
senão um mero jogo de copinhos, muito proveitoso para provocar 
atenção, juízo e fixidez em seus olhares (BANKS-LEITE; GALVÃO, 
2000, p. 148).

No detalhamento da cena em questão, fica evidente a construção da 
estratégia de aprendizagem − o jogo de copos − associado à observação do 
médico-pedagogo acerca da facilidade de Victor desenvolver aprendizados 
associados às suas necessidades vitais, tais como a de se alimentar.  Itard 
descreve um planejamento que envolve uma série de passos, cuja ação 
seguinte desencadeada pelo educador estava condicionada à observação do 
processo elaborado em conjunto com seu pupilo. Itard reconhece a situação 
lúdica envolvendo as necessidades alimentares como a ocasião para envolver 
Victor na relação pedagógica e para tornar possível o momento pedagógico. 
Coloca a memória pedagógica, isto é, os saberes coletivos sistematizados em 
torno de alguns processos mentais nomeados por ele, tais como “atenção, juízo 
e fixidez em seus olhares” (a partir da epistemologia empirista latente na época 
e do pensamento de Condillac e Locke) a serviço do momento pedagógico. 
Logo, faz da ocasião e da necessidade apresentadas no cotidiano das 
relações, material que viabiliza o momento pedagógico. O próprio Itard usa a 
denominação “julgamento” ao se referir à sua tomada de decisões com relação 
ao desencadeamento sequencial das situações de aprendizagem programadas 
e elaboradas por ele. Em sintonia com esse saber pedagógico recuperado em 
Itard, Meirieu alerta:

A atividade pedagógica não pode ser pensada de maneira 
aplicacionista, como a implementação de preceitos emanados da 
observação psicológica ou sociológica, mas como “exercício do 
julgamento pedagógico”, associando obtenção de indicadores em 
uma situação, exploração de cenários possíveis em sua “memória 
pedagógica” e construção da unidade da ação em uma estrutura 
narrativa (MEIRIEU, 2005, p. 9).
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Na descrição da situação de aprendizagem anterior, Itard traz à 
tona a importância do investimento na regularidade (descreve que o jogo dos 
copos era feito habitualmente), de modo que a repetição de uma situação de 
aprendizagem dispara novas possibilidades, contrariando a leitura simplista 
que associa a repetição ao mesmo ou a cristalização de uma única forma 
de intervenção pedagógica. Lembremo-nos da quantidade de exercícios 
de separar as sílabas que as crianças realizam nos seus cadernos. Porém, 
ao escreverem um texto, lá estão as sílabas separadas fora das normas 
estabelecidas no português. A repetição estéril, mecânica, não tem sentido para 
o aluno e ele não transfere aquele exercício para a escrita real, com significado. 
Podemos ver aí o fundamental papel da didática e da intervenção do professor 
para propor situações em que, efetivamente, o aluno tenha necessidade de 
empregar aquele conhecimento em situações conectadas com a realidade e 
dotadas de sentido. Portanto, a regularidade de uma tarefa deve implicar a 
possibilidade de avançar nos objetivos propostos. Nossa ênfase na importância 
no investimento em ritos como parte do fazer docente tem a intenção de atrair 
o olhar para a necessidade de que alguns saberes pedagógicos considerados 
equivocadamente inadequados por terem sido gestados na escola tradicional 
possam ser recuperados. Preparar minuciosamente o material, assim como 
estruturar os espaços e os tempos de aprendizagem continuam sendo saberes 
pedagógicos necessários, pois a organização do ambiente, o modo de 
propor a tarefa educativa pelo educador sugere ou comunica aos sujeitos o 
comportamento esperado (MEIRIEU, 2006). Em suma, antecipam as regras do 
jogo, isto é, dos propósitos escolares e do comprometimento docente com a 
escolarização.
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Figura 3 | Victor e seu gosto pelos passeios

Chegou a hora do passeio, ele [o Victor] se apresenta várias vezes 
diante da vidraça e diante da porta de seu quarto. Se então percebe 
que sua governanta não está pronta, dispõe na frente dela todos os 
objetos necessários para sua toalete e, em sua impaciência, chega 
mesmo a ajudá-la a vestir-se. Feito isso, é o primeiro a descer e 
puxa sozinho o cordão da porta. Tendo chegado ao Observatório, 
seu primeiro cuidado é pedir leite; o que faz apresentando uma 
gamela de madeira, que nunca esquece, ao sair, de pôr no bolso e 
da qual se muniu pela primeira vez no dia seguinte àquela em que 
havia quebrado, na mesma casa e para o mesmo uso, uma xícara 
de porcelana (BANKS-LEITE; GALVÃO, 2000, p. 160-161).

O flashback da experiência descrita anteriormente dá visibilidade a 
uma série de aprendizados desenvolvidos por Victor, que começa a compreender 
a organização do cotidiano em que está inserido e percebe, inclusive, como 
pode operar para acelerar o atendimento de suas necessidades, participando 
e interferindo, ao seu modo, de seu contexto, como na cena descrita acima, na 
qual se preocupa em levar outra caneca para substituir a que havia quebrado e 
garantir que pudesse tomar o leite que costumavam servir a ele.

Para que Victor pudesse tomar sua linguagem de ação como um 
estilo provisório a ser superado e substituído pela linguagem oral, acreditamos 
que os desafios precisariam estar associados ao reconhecimento de suas 
possibilidades, evidenciadas nos diferentes momentos de imprevisibilidade 
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do cotidiano, como na cena narrada acima, a qual é tomada por Itard com 
entusiasmo e como reforço de suas convicções das capacidades intelectivas 
de Victor. A situação, entretanto, não é explorada como momento pedagógico, 
pois o cientista não conseguia se desprender da rigidez de seu plano didático 
e de suas metas. Novamente Meirieu (2001) nos ajuda a entender essa cena a 
partir do princípio da emergência, segundo o qual cabe ao mediador auxiliar 
na construção de evidências e visibilidades às possibilidades dos estudantes.

No cotidiano da sala de aula, um dos grandes desafios é fazer emergir 
para o aluno a necessidade de aprender os conteúdos, de alcançar os objetivos 
propostos pelo professor para ele. Mais importante que perguntar-se sobre o 
que o aluno deve aprender é questionar-se quanto àquilo que o aluno precisa 
fazer para chegar a determinado conhecimento. Outra vez Meirieu (2006) nos 
auxilia a compreender essa problemática:

Assim os alunos podem investir sua inteligência em uma atividade 
que foi concebida para eles: acessível, mas difícil, difícil mas 
acessível. Uma atividade suscetível de ajudá-los a aproveitar 
melhor os saberes que já dominam, mas para ter acesso a novos 
conhecimentos. De resto, não há nada de muito complicado 
nesse processo: apenas um esforço permanente para que o ato 
de aprender seja uma verdadeira “operação mental” – e não 
a aquisição de um reflexo condicionado – sustentada [...] pela 
disponibilização aos alunos de bons materiais e boas instruções. 
Não há nada de muito complicado, mas é necessário um grande 
rigor na escolha de materiais [...] objetos a manipular, ferramentas a 
utilizar, recursos documentais a consultar), assim como uma extrema 
precisão no enunciado das instruções. De modo que ao ‘trabalhar 
sobre’, o aluno consiga efetivamente 'aprender a' (MEIRIEU, 2006, 
p. 42).

Tradicionalmente nós, professores, nos perguntamos o que devemos 
fazer para o aluno aprender. A postura acima descrita inverte a lógica e coloca 
o aluno como protagonista na construção do seu conhecimento. São situações 
elaboradas inicialmente pelo professor, e desse papel ele não pode abrir mão, 
mas que dão espaço ao novo, ao inesperado, à inventividade de todos os 
sujeitos implicados nessa cena. Vale ser destacado que são metas a serem 
buscadas no trabalho com todos os alunos, inclusive aqueles com deficiência, 
uma vez que todos podem aprender. Em outras palavras, são metas que 
devem simultaneamente apostar no percurso coletivo da turma e considerar 



93

Revista Educação em Questão, Natal, v. 49, n. 35, p. 75-98, maio/ago. 2014

Artigo

Clarissa Haas | Mauren Tezzari

os itinerários individualizados, com o cuidado de que existe uma distinção 
conceitual, paradigmática e ética entre considerar os percursos singulares e 
propor percursos individuais tendo por base critérios eleitos a partir da suposta 
incapacidade dos sujeitos. Do modo como compreendemos a educação, como 
um processo social e relacional, a incapacidade não pode ser atribuída a 
alguém como fenômeno individual.

Os descritores das cenas e os processos inclusivos escolares como 
perspectiva

Nas três cenas apresentadas, buscamos alinhavar elementos para 
compreender os efeitos da didática docente perante o que se compreende 
como inovação na abordagem didática com relação às práticas pedagógicas 
e os processos escolares inclusivos. Maturana (1999), ao tratar as explicações 
como descrições, fornece-nos o embasamento necessário para a validação 
de critérios, de modo que compreendamos o olhar criterioso à didática como 
memória e momento pedagógico, como os descritores da cena, ou seja, como 
os princípios que (en)cenam e sustentam a relação de construção dos contextos 
pedagógicos inclusivos.

Portanto, ao trazermos à tona a reflexão sobre a operacionalização 
de condutas e práticas pedagógicas inovadoras, entendemos que este é 
um exercício construído a partir da eleição de pressupostos que articulam os 
princípios e tensões da didática associada à compreensão dos cotidianos 
escolares. Tratamos como cotidiano escolar a rede complexa que envolve o 
cenário da escola; os saberes e fazeres que se constituem pela intersecção 
entre o currículo prescrito e o currículo praticado pelos sujeitos que circulam 
nesse espaço e auxiliam a subjetivar  o estudante como capaz ou não de 
aprender. Para Ferraço (2004), o cotidiano são as redes tecidas de saberes/
fazeres diários pelos sujeitos cotidianos que acontecem em diferentes espaços/
tempos das escolas.  Nessa rede, a circunstância da surpresa, do aleatório é 
tomada como possibilidade; o cotidiano escolar não é visto como rotina, mas 
sim como espaço de criação e criatividade, no qual o olhar para a diferença e 
para a singularidade se desloca da ordem da dificuldade para a possibilidade 
de exercitar a “inventividade pedagógica” (MEIRIEU, 2006). Olhar para o 
cotidiano com essa possibilidade de transgredir as racionalidades naturalizadas 
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implica reconhecer que os conceitos que compõem a didática são “vivos” e 
se (auto)produzem nas redes cotidianas. Assim, conceitos tradicionalmente 
tratados de modo estanque e separado (tais como planejamento, currículo, 
avaliação, métodos...) se inter-relacionam de modo que as fronteiras entre eles 
não podem  ser tratadas como estanques:

Quando pensamos com o cotidiano das escolas encontramos 
dificuldades em responder quando é que acontece, por exemplo, 
o planejamento, a avaliação, a aprendizagem, o ensino, entre 
outras tantas questões. De fato, se nos situamos em meio às redes 
cotidianas das escolas e com os sujeitos, a resposta é acontece de 
tudo ao mesmo tempo e com todos! (FERRAÇO, 2004, p. 4-5).

Resgatando os protagonistas das experiências pedagógicas 
abordadas nesse estudo − Victor e Itard −, percebemos que Victor foi trabalhado 
em todos os seus aspectos enquanto pessoa, um a cada vez, mas sem uma 
articulação entre eles. Todas as suas necessidades foram consideradas por seu 
mestre, pois era preciso aprender a caminhar ao invés de correr; se alimentar de 
maneira mais regrada (em horários certos, no prato, utilizando-se dos talheres, 
digerindo alimentos cozidos e variados). Em seus relatórios, fica evidente que 
Itard avaliava as respostas de Victor e refletia a respeito da adequação da 
atividade proposta em relação ao objetivo a ser alcançado. A avaliação 
foi contínua e processual, e seu propósito maior era fornecer as indicações 
necessárias para dar continuidade às intervenções junto ao seu aluno. Assim, a 
evolução de Victor foi acompanhada, e suas dificuldades e as habilidades que 
precisavam ser desenvolvidas tornaram-se perguntas a ser investigadas por seu 
educador.

As cenas do ontem (de Victor e Itard) continuam nos auxiliando a 
compreender a escola de hoje à medida que nos permitem destacar a surpresa e 
a imprevisibilidade que se recolocam a cada momento no encontro com o outro. 
Entendemos que repensar a escola e as práticas pedagógicas, especialmente 
para os processos inclusivos, requer o investimento reiterado e permanente em 
todas as nuances que envolvem as relações construídas no cotidiano, com a 
devida criticidade ao que se coloca como possível e ao que se naturaliza como 
impossível.

A obstinação de Itard em produzir registros ou documentações das 
suas experiências pedagógicas também pode ser sinalizado como relevante 
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para conceber o papel reflexivo da didática na escola contemporânea. A 
“documentação pedagógica” , mais que resgate da experiência construída, 
possibilita a reflexão em torno dos percursos escolares individuais e coletivos; 
dispara processos formativos docentes; comunica e dá visibilidade para toda 
a comunidade escolar quanto à intencionalidade e a operacionalidade do 
projeto educativo, permanecendo como desafio estudos que considerem o 
registro reflexivo docente como parte de sua competência profissional.

Assim, o caráter de inovação pedagógica perante a abordagem 
da didática está na eleição dos descritores teórico-metodológicos das cenas 
que se compõem nesses espaços-tempos escolares, isto é, na articulação de 
critérios explicativos das redes cotidianas de saberes-fazeres que se reinventam 
diariamente em cada contexto. Não significa dispensar a finalidade da 
transmissão ou o compromisso em repassar às novas gerações os saberes 
acumulados pela sociedade. Na mesma medida, questiona-se a adoção de 
condutas pedagógicas rígidas que, historicamente, têm se mostrado ineficazes.

Escolarizar toda a população de uma sociedade é um projeto 
audacioso, mas do qual não se pode abrir mão, sob pena de inviabilizar a 
própria atribuição e sentido existencial da escola. O pedagogo não pode desistir 
e deixar-se levar por ideias e valores arraigados como verdades imutáveis, 
por exemplo, a crença determinista de que alguns sujeitos com determinadas 
características ou provenientes de circunstâncias sociais específicas não 
estariam aptos para aprender. Apesar de sua postura rígida, Itard acreditava 
profundamente na educabilidade de Victor, pois tinha convicção de que o 
homem é construído enquanto tal. Assim como Itard, o papel da escola requer a 
opção da educação contra a exclusão.

Acreditamos que, na correlação entre memória e momento 
pedagógico, na construção de uma estrutura narrativa escolar, por meio da 
regularidade, rigorosidade da tarefa educativa aliada à sua simultânea 
imprevisibilidade e dinamicidade, temos a possibilidade de elucidar uma 
compreensão de didática que dê visibilidade às relações pedagógicas 
mobilizadas nos cotidianos escolares. Inovar na abordagem didática vai além 
do emprego de modismos educacionais ou da apropriação de técnicas novas. 
Implica recuperar a memória pedagógica sistematizada capaz de nos permitir 
avançar na direção de uma educação inclusiva ou de um projeto educativo 
para todos. Portanto, defendemos uma concepção de didática que opere com 
todos esses dispositivos como alimento para que o docente assuma sua conduta 
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pedagógica com protagonismo, entendendo que o fenômeno educativo é uma 
obra caracterizada pela incompletude, pela imprevisibilidade e pelo movimento 
contextual permanente, que, por sua vez, exigirá dele, em alguns momentos, 
operar no vazio, sendo capaz de identificar a linha tênue que o coloca entre o 
abismo do pragmatismo excessivo ou do abandono de seu papel prescritivo.

Finalizamos pontuando a relevância das experiências pedagógicas 
que envolvem o enfrentamento de dificuldades e situações desafiadoras de 
aparente não saber docente quanto ao modo de agir e conduzir a tarefa 
educativa (tais como a de Itard, objeto desse estudo), para qualificar os 
processos educacionais e para (re)pensar e (re)criar a didática docente, à 
medida que atribui ao fazer pedagógico uma dimensão (auto)criadora, própria 
da vida ou da condição de estar vivo.

Notas
1 A leitura do conceito de inclusão escolar nas últimas décadas, no cenário nacional, vem sendo 

fortemente associado à área da educação especial na perspectiva da educação inclusiva e a 
definição de um público alvo específico (pessoas com deficiência; transtornos globais do desen-
volvimento; altas habilidades e/ou superdotação), traduzindo um movimento e um paradigma 
que aponta uma perspectiva (BAPTISTA, 2002). Entendemos que a área da educação especial 
tem pontos de conexão com as necessidades da educação em geral. Por esse motivo, ampliamos 
a abordagem conceitual a respeito dos processos inclusivos a todos os sujeitos demandantes 
da educação, direcionando nosso olhar para todos aqueles que a escola renuncia à aposta na 
educabilidade e atesta o fracasso escolar.

2 Termo utilizado no período.
3 O governo francês estava custeando o trabalho de Itard com Victor.
4 Na imagem da cena extraída do filme quem está junto com Victor é um funcionário do Instituto de 

Surdos-Mudos de Paris. Retrata um momento inicial de sua chegada na instituição, onde o funcio-
nário, em troca de dinheiro, permitia que as pessoas curiosas conhecessem o jovem. Na cama 
estão os brinquedos que ele recebia dessas pessoas e que pelos quais não demonstrava gosto 
nenhum. Mesmo depois, com as intervenções de Itard, Victor permaneceu não tendo interesse nos 
brinquedos.

5 As três figuras são cenas extraídas do Filme L’Efant Sauvage, de François Truffaut (1970), baseado 
na experiência pedagógica de Itard junto ao Victor de Aveyron.

6 Termo cunhado da pedagogia italiana a partir de Maselli; Zanelli (2013).
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