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APRESENTAÇÃO 

Esta é a Revista da ADPPUCRS número 4, edição de 2003. Um ano 
cheio de turbulências para a comunidade acadêmica da nossa Universidade. 
Perdemos um de nossos colaboradores e incentivadores mais entusiasmados, 
o nosso querido Irmão Mainar Longhi, pessoa muito próxima da nossa asso-
ciação desde muitos anos. Exemplo de professor dedicado, diretor de alta 
sensibilidade democrática e liderança de estímulo sempre forte à contribui-
ção das entidades de professores, alunos e funcionários da PUCRS. Este 
número da Revista, então, é uma homenagem tardia, mas absolutamente 
justa ao Ir. Mainar.  

Quanto à parte de conteúdos, a Revista da ADPPUCRS continua fiel 
aos seus objetivos primeiros, no sentido de valorizar a participação dos pro-
fessores das diversas áreas, ora com artigos de interesse mais geral, ora para 
divulgar aspectos mais específicos de um campo de conhecimento, na direção 
de torná-lo mais compartilhado pela comunidade acadêmica. Também a 
Revista mantém o propósito de servir como um instrumento, ainda que mo-
desto, para que o trabalho de pesquisa dos docentes e sua experiência de 
ensino possam representar a Universidade em outros contextos.  

No ano de 2004, estaremos tentando ampliar para dois números por 
ano. Um mais dedicado às áreas humanísticas e outro ao trabalho mais 
técnico. Provavelmente, buscaremos uma linha editorial mais definida. Uma 
idéia que tem tido boa repercussão é a de que se produzam artigos que repre-
sentem a cultura subjacente a cada área de conhecimento, para enriquecer o 
saber técnico e qualificar o ensino, no sentido de que possa a Revista ser 
instrumento de leitura também pelos estudantes e pessoas interessadas em 
geral. 

 
 

Ana Maria T. Ibaños 
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Sobre este número 
 
Essa quarta edição da Revista da ADPPUCRS, sempre coerente ao 

propósito de valorizar e divulgar os trabalhos acadêmicos dos nossos profes-
sores, conta com treze artigos de temas diversificados, advindos de várias 
unidades da PUCRS. 

O artigo do professor Thales de Lema (FABIO) apresenta uma pes-
quisa iniciada no Laboratório de Herpetologia do Museu de Ciências e Tecno-
logia, que aborda um estudo morfológico comparativo entre os ofídios fossó-
rios sul-africanos e os elapomorfíneos sul-americanos objetivando a análise 
genética molecular. 

Berta Weil Ferreira (FACED) centraliza seu artigo no resultado de 
uma pesquisa de campo feita por alunos do Curso de Pedagogia, que trata 
das relações interpessoais e das relações entre as propostas pedagógicas e 
suas linhas teóricas no ambiente escolar. É ressaltado o papel fundamental 
da interdisciplinaridade, que faz o homem se tornar comprometido com os 
outros e o seu meio. 

Marlene Grillo e Andréia Lorenzen (FACED) tematizam seu estudo 
nas aprendizagens significativas resultantes de práticas docentes identifica-
das pela contemporaneidade, através da relação de interdependência entre 
ensino, aprendizagem e avaliação. 

Ressaltando uma sociedade em contínua transformação, Juan José 
Mouriño Mosquera e Claus Dieter Stobäus (FACED) trazem algumas refle-
xões críticas sobre o fenômeno da Educação Social, em referência à dinâmica 
da Arte,abrangendo possibilidades de ação em uma sociedade analisada 
pelos seus produtos e possibilidades tecnológicas.  

O professor Plínio Fasolo (FAFIS), em seu artigo, relata uma interes-
sante e inovadora experiência do ensino de Física,realizada através de Gru-
pos de discussão pela Internet. 

Jorge Campos da Costa e Ana Maria Ibaños (FALE) buscam esclare-
cer, em seu texto, as especulações dos não-iniciados em estudos da interface 
Lógica e Linguagem Natural, geradas pela curiosidade de saber em que 
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medida as formas naturais de usar a linguagem é lógica nos mesmos pa-
drões de rigor da disciplina. 

Um estudo semiótico de narratividade vinculado à compreensão da 
vivência humana é apresentado pelo professor Dino del Pino , que retoma 
questões da física pós-newtoninana para desenvolvê-lo. 

As professoras Marisa Magnus Smith e Silvana Souza Silveira abor-
dam reflexões decorrentes da sua experiência como participantes do curso de 
Capacitação Docente A Pesquisa em Sala de Aula, oferecido pela Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação, através do SEDIPE, no primeiro semestre 
de 2003. Relatam duas atividades de pesquisa em sala de aula, enfatizando a 
positividade dessa alternativa pedagógica para a construção de saberes 
compartilhados. 

O texto seguinte, do professor Nelson Costa Fossatti (FAMECOS) apre-
senta uma discussão envolvendo os sistemas de informações nas organiza-
ções, que hoje se revestem de poder e autoridade para especular sobre o 
cotidiano de seus colaboradores,  

Verdade ou Ideologia? Esse é o tema que o professor Roberto Ramos 
(FAMECOS) questiona em seu artigo, de forma consistente, ao analisar o 
programa “Hora da Verdade”, veiculado na televisão Bandeirantes. 

Em tempos atuais de transformação de paradigmas, que se transfor-
mam em sensações de caos e perplexidades numa época de longevidades, 
convivem gerações apoiadas em paradigmas diferentes. Essa é a constatação 
apresentada no artigo escrito pela professora Marlene Neves Strey (FAPSI). 
João Carlos Pinheiro Beck (FENG), desenvolve um estudo baseado na ocor-
rência de interações entre um sistema de medição e os possíveis valores 
obtidos de um mensurando, abordadas do ponto de vista estatístico, seguindo 
o rigor dos princípios metrológicos.  

No último artigo da revista, a proposta de integrar ensino, pesquisa e 
extensão na construção de uma nova universidade, com ênfase na responsa-
bilidade social e na educação criadora, é desenvolvida pelo professor Osvaldo 
Biz (FFCH). 
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A mescla de assuntos e de abordagens teóricas e aplicadas que carac-
terizam o conteúdo dessa revista constituem um estímulo à nossa mente e 
um desafio para algumas horas de leitura. Sintam-se estimulados e desafia-
dos, professores. 

 
 
     Jane Rita Caetano da Silveira 
 
 
 
 
 



 

Revista da ADPPUCRS, n. 4, dez. 2003 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FABIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Revista da ADPPUCRS, n. 4, dez. 2003 10

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Revista da ADPPUCRS, n. 4, dez. 2003 11

 

SERPENTES PEÇONHENTAS GONDVÂNICAS PERMANECERAM E 
SE DESENVOLVERAM EM GRANDE BIODIVERSIDADE NA  

AMÉRICA DO SUL 

Thales De Lema 

 

A história dos continentes 

De acordo com a teoria da tectônica de placas de Wegener (1924), os 
continentes sul-americano e africano constituíram um único continente que 
também estava unido à Ásia e à Antártida (Gondwana), mas isso muito após 
terem sido todos uma única massa continental (Pangea). Tais continentes 
separaram-se com a partição das chamadas placas continentais (Dietz & 
Holden, 1970). Dessa forma explica-se, também, a presença de biotas afro-
asiáticas comuns e contingentes bióticos africanos na América do Sul. Por 
que ocorrem serpentes do tipo africanas na América do Sul e não o contrá-
rio? Porque pressupõe-se que um centro de origem de um táxon é aquele em 
há maior número e variação em seus indivíduos, inclusive indivíduos de 
maior tamanho (e.g. Mayr, 1977). O parentesco da herpetofauna africana 
com a sul-americana já é de consenso internacional (Laurent, 1979). 
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Figura 1 – Aspeto dos continentes ainda reunidos mas já em processo de isolamento vendo-
se as plataformas continentais (cor escura) delimitando os atuais continentes. Na figura de 
cima vêem-se algumas pontes intercontinentais permitindo intercomunicação entre as 
antigas herpetofaunas. Na figura de baixo vê-se o isolamento da América do Sul da África 
(Mattison, 1995). 
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Parentes ofídicos continentais 

Acontece que ao sul da África há uma família de serpentes peçonhen-
tas chamada Atractaspididae que apresenta forte semelhança com serpentes 
fossórias sul-americanas atualmente e provisoriamente classificadas como 
uma Tribo Elapomorphini da família Colubridae, a família que encerra o 
maior número de espécies de ofídios recentes.  

As serpentes atractaspidídeas (nome composto com o nome genérico 
Atractaspis) são fossórias também, e apresentam uma série de adaptações 
morfológicas ao tipo de vida subterrânea, como o corpo pequeno, cilíndrico 
ou subcilíndrico, reforçado, focinho reforçado e projetado para a escavação, 
olhos pequenos e reentrantes, cabeça de mesmo diâmetro que o pescoço e 
assim todo o corpo, afinando um na cauda, que é grossa e curta, com a ponta 
truncada; escamas em número em torno de 15 filas longitudinais, escamas 
ventrais um pouco estreitas, escamas dorsais tendendo à forma isodiamétri-
ca (altura aproximadamente igual ao comprimento), com tendência à redu-
ção das placas cefálicas pela fusão de algumas delas; alimentação com ver-
tebrados fossórios ou terrícolas ofioformes (anfisbenas, serpentes e.g.).  

As elapomorfineas são similares em tudo, variando um pouco na 
dentição maxilar e alguns ossos cranianos, devido, talvez, ao forte e prolon-
gado isolamento que sofreram após a separação dos dois continentes. Algu-
mas semelhanças anatômicas entre os dois grupos foram assinaladas por 
Underwood & Kochva (1993).  
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Figura 2 – Cabeças vista de lado de duas serpentes fossórias vendo-se, em cima, a cabeça de 
Xenocalamus bicolor bastante comum na África meridional (Greene, 1997). Na figura 
mediana, a de Apostolepis christineae encontrada na Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, 
e descrita por Thales De Lema. Ambas apresentam a cabeça e focinho afilados para escava-
ção. E na debaixo, a extremidade caudal de Apostolepis christineae mostrando a terminando 
abrupta cuja ponta negra imita a cabeça (T. de Lema fot. estereomicr. Zeiss). 
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Peçonha mortal 

Um aspeto importante nos dois grupos é a presença de dentição maxi-
lar do tipo opistóglifa que consiste na presença de uma maxila com 1-3 pre-
sas sulcadas na extremidade posterior e havendo protração da mesma de 
modo as presas ficaram mais acessíveis ao corpo da vítima. Tais presas estão 
unidas pela base a um canal ejetor de secreção de uma grande glândula de 
posição látero posterior na cabeça (uma de cada lado) chamada glândula de 
Duvernoy e cuja composição química da secreção ainda é mal conhecida. Em 
pesquisa aproximadamente recente (Renner & Sabóia-Morais, 2000) foram 
isoladas e caracterizadas mais de vinte enzimas tóxicas da secreção da glân-
dula de Duvernoy de Muçurana do Cerrado (Clelia plum-bea).  

Envenenamentos por opistóglifas é fato corriqueiro e casos de morte 
têm sido registrados principalmente na África, havendo espécies africanas 
arborícolas cuja mordida são letais ao homem (gêneros Dispholidus e Thelo-
tornis). Mas o número de opistoglifodontes que podem matar o homem está 
aumentando com o incremento de pesquisas nesse sentido pois, muitas ve-
zes, acidentes com opistóglifas são tratados em hospitais como soro antiofídi-
co com sucesso, já que pressupõe-se que os venenos ofídicos, de um modo 
geral, sejam um mosaico de enzimas tóxicas de mesma origem filogenética. 
Na América do Sul cabe destacar a serpente arborícoloa Cipó listrada (Philo-
dryas olfersii) que é bastante comum e foram registrados casos (e.g. Salomão 
& Di Bernardo, M., 1995) bem como outras da família Colubridae. Do grupo 
das elapomorfíneas, fomos protagonistas de um acidente gravíssimo que só 
não nos levou à morte por ter sido adotado o tratamento pelo soro antiofídico 
(Valls-Moraes & Lema, 1997). O envenenamento atingiu o sistema hemático 
com flebite das radiais, insuficiência renal aguda, discretos derrames hepá-
ticos e cerebral (Alberto Furtado Rahde com. verbal) e a morte teria sobre-
vindo com a parada funcional dos rins. Um acidente com cão Pastor alemão 
foi visto no Parque Nacional do Itatiaia. Mordido no focinho por Elapomor-
phus quinquelineatus, espécie de grande porte da Floresta Atlântica, matan-
do o cão em 30 minutos, mas neste caso não foram notadas hemorragias nem 
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edemas. Em outros casos, não registrados, foram observados fenômenos 
hemáticos (espécies do gênero Phalotris).  

Entre os atractaspidídeos, casos de morte foram observados especial-
mente com as do gênero Atractaspis cujas presas são tão longas que emer-
gem fora da boca quando esta está fechada daí o nome vulgar de “stiletto 
snakes” (de estilete)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – A ossataura craniana de serpente africana do gênero Atractaspis exibindo as 
longas presas injetoras de veneno juntamente com presas de substituição quando a presa 
ativa cai (Mattison, 1995).  
 
 
Pesquisando ancestralidades 

O cientista quer saber tudo, por exemplo: por que esse animal é pare-
cido com aquele? – será que a semelhança entre eles deriva de um ancestral 
comum a ambos? – então por que ficaram diferentes? – que fatores intera-
gem nessas modificações? – como detectar o grau de parentesco?... e por aí 
vai a saraivada de perguntas embaraçosas mas interessantes e cujas respos-
tas é a preocupação máxima dos filogeneticistas, uma casta de evolucionistas 
que procuram aparentar todo mundo entre si.  

É partindo dessa linha de pensamento que estudos foram iniciados no 
Laboratório de Herpetologia do Museu de Ciências e Tecnologia, no sentido 
de aparentar aqueles ofídios fossórios sul africanos com os elapomorfíneos 
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sul-americanos empregando-se todos os artifícios possíveis e partindo do 
estudo morfológico comparativo entre os dois grupos e culminando-se com os 
estudos com a análise genética molecular. A previsão é de que os pretensos 
colubrídeos da tribo Elapomorphini sejam, na verdade, representantes da 
família Atractaspididae, diferenciados numa subfamília sul-americana 
(Elapomorphinae), hipótese a ser formulada quando do lançamento da Tese 
de Doutorado sobre o tema, objetivo programado para os próximos anos. 
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UMA EXPERIÊNCIA INTERDISCIPLINAR NA UNIVERSIDADE 

Berta Weil Ferreira1 

RESUMO 
Este artigo é resultado de uma pesquisa de campo de alunos do Curso de 
Pedagogia, para verificar a estrutura e a organização das escolas e como 
se processam as relações interpessoais e, sobretudo, e as relações entre as 
propostas pedagógicas e suas linhas teóricas. 
Os resultados mostraram que, embora pretendam seguir uma teoria, nem 
sempre as atividades pedagógicas, a avaliação e a organização do ensino 
correspondem a essa teoria. 
Esta pesquisa serviu para desenvolver nas alunas a capacidade de refletir 
sobre a ação pedagógica e mostrar que só com a interdisciplinaridade o 
homem se torna comprometido com os outros e o seu meio, recriando-o a 
partir da ação.  
 
 

Introdução 

A organização curricular das nossas escolas com as disciplinas colo-
cadas em realidades separadas, sem conexão alguma, não permite aos alu-
nos a compreensão da multiplicidade dos conhecimentos, nem das suas 
relações. 

Essa fragmentação do saber poderia ser superada pela interdiscipli-
naridade, mas geralmente os professores não estão preparados, pois foram 
formados em paradigmas de educação reprodutora. Eles têm medo do novo, 
têm resistência à mudança e não ousam assumir uma nova atitude. Persis-
tem em transmitir apenas a sua matéria, sem interligá-la com as outras. Os 
alunos continuam aprendendo as coisas e engavetando-as, sem estabelecer 
relações entre os saberes. Os educadores também não sabem transitar entre 

                                                           
1 Doutora em Educação pela PUCRS. 



 

Revista da ADPPUCRS, n. 4, dez. 2003 22

os diferentes saberes, porque se convencionou que cada área pertence apenas 
aos seus especialistas. 

Ao citar Montaigne: “mais vale uma cabeça bem-feita do que uma 
cabeça cheia”, Edgar Morin (2001) defende a idéia de uma cabeça capaz de 
organizar os conhecimentos, que propicia a interdisciplinaridade. 

Morin (2001, p. 88-89) afirma ser inconcebível imaginar a reforma 
do pensamento sem raciocinar dialeticamente. Diz que “todas as coisas são 
sustentadas por um elo natural e imperceptível, que liga as mais distantes e 
as mais diferentes, [...] é impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, 
tanto quanto conhecer o todo sem conhecer, particularmente, as partes”, 
referindo-se às idéias de Pascal. Para Morin, a realidade, seja política, social 
ou religiosa, deve ser reconhecida e tratada, simultaneamente, de forma 
solidária e conflituosa. A diferença deve ser respeitada e a unicidade, reco-
nhecida. Conforme Morin (2001), deve surgir um novo espírito científico, 
cujo objetivo é conectar, contextualizar e globalizar as diversas áreas do 
conhecimento que, por causa da hiperespecialização foram se fragmentando 
em compartimentos isolados. Ter “um conhecimento capaz de não se fechar 
no local e no particular, mas de conceber os conjuntos, e assim estar apto a 
favorecer o senso de responsabilidade e o de cidadania” (p. 97). 

E é isto que queremos, uma educação promovendo o conhecimento 
com ênfase nas questões existenciais, éticas e cívicas.  

 
 
A pesquisa de campo 

Os alunos do curso de Pedagogia, que cursavam Estrutura e Funcio-
namento da Educação Infantil, Relações Interpessoais, Didática e Psicologia 
da Educação, receberam um roteiro para uma pesquisa de campo. Eles deve-
riam ir às escolas, verificar sua estrutura e organização, e como se proces-
sam as relações interpessoais no âmbito escolar. Iriam observar a relação 
entre as propostas pedagógicas e as linhas teóricas, na prática realizada na 
escola, para identificar as diferentes formas de inter-relacionamentos. Deve-
riam, em grupos, entrevistar alunos, pais, professores e todas as pessoas 
envolvidas na dinâmica escolar, além de colher informações em bibliografia 
atualizada, para coletar dados sobre a realidade das escolas. 
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Vamos fazer uma análise, como professora de Psicologia da Educa-
ção, dos relatórios apresentados pelos alunos, das visitas feitas a três escolas 
públicas e quatro particulares de Porto Alegre. As escolas serão designadas 
por iniciais, para preservar o anonimato. Interessa-nos saber se foi possível 
verificar uma relação entre o funcionamento e organização da escola, as 
relações interpessoais e, sobretudo, a proposta pedagógica e a linha teórica 
do educandário. Xxxxxxxxxxxxxxx 

Para que os alunos fossem capazes de estabelecer relações entre as 
tendências pedagógicas e as teorias psicológicas, elaboramos o quadro sínte-
se, que se segue: 
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Vamos fazer uma análise dos relatórios da pesquisa de campo. 
Na Escola H. as principais informações foram obtidas pela superviso-

ra, além das observações feitas pelo grupo de alunos - pesquisadoras. 
A escola trabalha por ciclos e pretende avaliar o aluno como um todo, 

mas, segundo diz a supervisora: “não temos controle total sobre o método de 
avaliação dos professores e cada um faz do modo que lhe parece ser melhor”. 
A instituição escolar pretende ser construtivista, segundo a teoria piagetiana. 
Mas, na realidade, não segue uma teoria psicológica, embora bem organiza-
da no que tange aos projetos pedagógicos. 

O Colégio J. está “desde 1998 tentando inserir o Construtivismo”, con-
forme os relatórios dos pesquisadores. Segundo a diretora, isto não está sendo 
possibilitado, porque “o quadro professores é muito grande e acontecem 
muitas ausências. É difícil os professores se reunirem para compartilhar 
problemas. Então, a escola ainda mantém o método tradicional”. A escola 
não observa, na íntegra, o princípio que “toda a criança tem direito à educa-
ção e deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de 
aprendizagem”, e também, que “toda a criança possui características, inte-
resses, habilidades e necessidades de aprendizagem, que são únicas”. Os 
pesquisadores acham que, para que se concretize a implantação destes prin-
cípios, é preciso haver o apoio de todos, alunos, professores e comunidade. E 
afirmam: “o sucesso dessa nova Pedagogia dependerá exclusivamente das 
mudanças de paradigmas e da reformulação de conceitos e metodologias”. 

O Colégio A. “tem uma proposta humanista, segundo a Tendência 
Pedagógica Progressista Libertadora de Paulo Freire”, para os pesquisado-
res. Os professores elaboram o material didático com base nos interesses do 
aluno e os pais participam das atividades educativas. A família está muito 
presente na escola, participando de “reuniões e eventos para, não só receber 
informações, mas para construir e elaborar algo”. 

Dizem os alunos-pesquisadores: “a tendência pedagógica do colégio é 
baseada na Teoria Humanista, pois propicia condições para o autoconheci-
mento e crescimento, ajudando o aluno a descobrir e usar a liberdade e a 
responsabilidade”. É um educandário onde se observa coerência entre a 
tendência pedagógica e a teoria psicológica. 



 

Revista da ADPPUCRS, n. 4, dez. 2003 26

A Escola M. tem projetos planejados no início do ano letivo dando ên-
fase às dificuldades dos alunos, tais como o Projeto de Orientação Profissio-
nal, o do Grupo de Jovens, o da Biblioteca, que “incentiva a leitura, mas 
infelizmente, não é colocado em prática por falta de verbas”. 

A escola segue uma teoria comportamentalista, em que “o aluno é 
analisado e avaliado com a finalidade de descobrir a melhor técnica usada 
para que consiga aprender o conteúdo”. Usa-se o reforço em todas as ativi-
dades, para atender as dificuldades e alcançar a aprendizagem. É uma 
escola em que há coerência entre a tendência pedagógica e a teoria psicológi-
ca que embasam o ensino. 

O Colégio R. segue uma teoria humanista. Enfatiza a condição hu-
mana e a responsabilidade consciente, propiciando condições para o cresci-
mento e autoconhecimento do aluno, ajudando-o a agir responsavelmente. 
Segundo o depoimento dos alunos-pesquisadores: “o colégio R. quer desen-
volver um ser humano livre e capaz de modificar a sociedade, buscando 
sempre um melhor nível de aproveitamento no processo ensino-
aprendizagem”. Observamos que “a relação aluno-professor é aberta, tro-
cam-se experiências e os professores fazem questão que a participação dos 
alunos seja com perguntas e questionamentos, o que é fundamental para o 
futuro do aluno, pois já no colégio ele aprende a se posicionar frente a dife-
rentes tipos de assuntos”. 

Este colégio tem preocupação com a visão de mundo do aluno, acredi-
tando que ele sabe o que lhe convém e está apto a definir seus próprios obje-
tivos. E os alunos-pesquisadores concluem: “podemos perceber no decorrer 
desta pesquisa, que o colégio R. tem compromisso com o ser humano. Pro-
porciona aos alunos uma educação que os ensina a ter um posicionamento 
crítico frente às situações”. 

O Colégio G. possui características pedagógicas construtivistas até a 
quarta série, porém, a partir da quinta série ele adquire uma tendência 
tradicional. Não há uma teoria psicológica humanista que justifique o cons-
trutivismo pedagógico. A teoria psicológica que embasa o colégio é mais uma 
teoria funcionalista, do que humanista cognitivista. 

Há aspectos interessantes, como os “temas geradores”, que às vezes 
são decididos pelos próprios alunos e alguns “projetos”, (relatados pela coor-
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denadora), como o de Alfabetização de Adultos, realizado pelas alunas do 
Magistério. 

No entanto, não há coerência na escola. Segundo os alunos-
pesquisadores, há “um pouco de confusão na escola”. O discurso da diretora 
revela uma tendência tradicional, mas a escola quer se modernizar e está 
trabalhando neste sentido. 

O Colégio C. tem uma visão humanista, oportunizando a educação in-
tegral e o preparo do educando para a vida. Dizem os pesquisadores que  

 
o colégio C. tem como missão possibilitar o exercício da liberda-
de, solidariedade, respeito, senso crítico, responsabilidade, deci-
são, liderança, aprendizagem de conteúdos científicos, aprender 
a aprender, bem como o desenvolvimento das possibilidades e 
capacidades, respeitando o ritmo de cada aluno. Pretende, com 
isso, o resultado de uma aprendizagem significativa, vendo a 
inteligência como a habilidade de solucionar problemas, valori-
zando o aluno nas inteligências múltiplas e superando os méto-
dos tradicionais. 

A escola utiliza como fonte formadora a teoria de Jean Piaget, que fa-
vorece a constituição do pensamento e as operações mentais do indivíduo em 
sua totalidade. A teoria piagetiana, enquadrada como humanista cognitivis-
ta, é fundamentada nas metas e valores do homem. Parte do princípio de que 
a escola se preocupa com a personalidade do aluno, dando ênfase à condição 
humana e à responsabilidade consciente. Ao professor humanista cabe des-
pertar o autoconhecimento e o crescimento do aluno. 

O Colégio C. mostra coerência entre seu projeto construtivista e a teo-
ria psicológica de Piaget. Desenvolve um processo de autoconstrução do ser 
humano, a fim de se tornar capaz de impulsionar as necessárias transfor-
mações na sociedade, de modo livre, consciente e responsável. 
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Para sintetizar os resultados da pesquisa 

Algumas escolas pretendem seguir uma teoria psicológica, contudo, 
as atividades pedagógicas, a avaliação e a organização do ensino não cor-
respondem a essa teoria. Muitas falam em Construtivismo, mas mostram não 
conhecer a teoria humanista cognitivista de Piaget. 

Esta falta de coerência aparece, às vezes, entre a tendência tradicio-
nal que caracteriza uma escola e a tentativa de modernização no sistema de 
avaliação e em projetos criados na instituição. Para que haja coerência entre 
a prática e o discurso é preciso uma mudança de paradigmas, uma reformu-
lação de conceitos e metodologias. 

Mas há educandários em que a tendência pedagógica é coerente com 
a teoria psicológica que orienta a sua prática, favorecendo o autoconheci-
mento e a aprendizagem do aluno, ajudando-o a descobrir e a usar a liber-
dade e a responsabilidade, ou então, reforçando o comportamento para me-
lhorar a aprendizagem. 

Há colégios que se preocupam com a visão de mundo do aluno e con-
fiam que ele está apto a escolher e definir seus objetivos. Promovem uma 
aprendizagem significativa, em que se desenvolvem as potencialidades e 
capacidades dos educandos, vendo a inteligência como capacidade de solu-
cionar problemas, valorizando as inteligências múltiplas e o ritmo de cada 
indivíduo. 

Estas escolas têm um compromisso com um ser humano crítico e 
conscientemente posicionando diante da realidade, tornando-o capaz de 
impulsionar transformações na sociedade, de modo livre, consciente e res-
ponsável. E comprovam, na prática, seguir uma teoria psicológica humanis-
ta. 

 
Para finalizar 

Quando nos reunimos para planejar esta pesquisa, tínhamos a certe-
za de que as fronteiras entre as áreas de conhecimento são tênues. Concor-
damos com Souza (1996, p. 27-28) que “as relações entre as áreas encami-
nham à colaboração e solidariedade mútuas na elucidação teórico-
metodológica do campo comum e das divergências que definem a intercone-
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xão”. A autora segue afirmando que “a demarcação de fronteiras é fruto de 
arraigada atitude social de dividir, em lugar de cultivar o entendimento”. 

Queríamos, no nosso fazer docente, acabar com as fronteiras entre as 
disciplinas. Mostrar aos alunos que o conhecimento se complementa. Só com 
a interdisciplinaridade, na vida universitária, será possível transformar as 
contradições explícitas nos discursos em convergências, promovendo a refle-
xão e o questionamento sobre o trabalho realizado em sala de aula. 

É o que queríamos alcançar: muitas indagações sobre nosso trabalho 
universitário - a reflexão sobre a ação. 

Porque a interdisciplinaridade é, ao mesmo tempo, “una e homogê-
nea sob o ângulo do todo e diversa e heterogênea, sob o ângulo dos constitu-
intes”. Ela é, também, “complexa ao manifestar-se na associação de idéias e 
diversidades que, em princípio, são antagônicas e, ao mesmo tempo, com-
plementares” (SOUZA, 1996, p. 17). 

Concordamos com Farenzena (2002, p. 26), que é preciso “que profis-
sionais de diferentes áreas congreguem suas práticas diárias, numa corrente 
demolidora de barreira que distanciam as pessoas. Isso sem querer tornar 
homogêneos os grupos humanos, pois é na diversidade que se aprende a 
existência humana”.  

Temos consciência da nossa diversidade, e temos consciência, tam-
bém, que nesta diversidade está nossa riqueza. 

Na relação entre teoria e prática podemos evidenciar os enfoques de 
uma pedagogia social que responda às diversidades características dos seres 
humanos, suas diferentes estruturas de necessidades sociais e educativas 
(FARENZENA, 2002). 

Eis porque realizamos esta pesquisa, como um diálogo com a reali-
dade, colocando-nos diante de problemas constatados, com uma atitude 
científica, pelo fazer reflexivo. É a concretização de um projeto interdiscipli-
nar, em que educadores se encontram em diálogo, “não apenas para cumprir 
metas e seguir isoladamente, mas para demarcar espaços próprios na coleti-
vidade, a partir da compreensão de si e do outro com quem se comprome-
tem”. Diálogo de pessoas “com idéias próprias e, se, com posições contrárias, 
capazes de assumir riscos e desafios” (FARENZENA, 2002, p. 18). 
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É esta uma de nossas metas: desenvolver nas alunas e em nós mes-
mas, a capacidade de pensar nem sempre com a maioria, mas por si mes-
mas, pensar para poder enfrentar as dificuldades e encarar os desafios. 

Concordamos com Paulo Freire (1983), que só com a interdisciplina-
ridade, num processo participativo, através da discussão sobre a prática, o 
homem toma consciência de ser produtor e produto do seu mundo histórico-
cultural. E só com a interdisciplinaridade, ele se torna comprometido com os 
outros e o seu meio, recriando-os a partir da ação. 
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TEORIAS PESSOAIS, CONHECIMENTOS IMPLÍCITOS  
E AÇÃO DOCENTE 

Marlene Grillo1 
Andréia Lorenzen2 

RESUMO 
O presente estudo procura atender a questionamentos de docentes univer-
sitários sobre como realizar um ensino que resulte em aprendizagens sig-
nificativas. Analisa práticas de professores, buscando explicitar as racio-
nalidades subjacentes. Identifica a relação de interdependência entre en-
sino, aprendizagem e avaliação. Conclui apresentando, como hipótese ten-
tativa de resposta ao questionamento inicial, pressupostos de uma ação do-
cente voltada para a contemporaneidade, ressaltando a idéia de inacaba-
mento do conhecimento, de autoconstrução da aprendizagem, de mediação 
do ensino, e da ação compreensiva da avaliação. 
 
 
 
Faz parte de um ideário de senso comum a crença de que o domínio 

de uma área específica de conhecimentos veiculados nos conteúdos escolares 
é condição suficiente para o exercício da docência ou, numa visão um pouco 
menos limitada, de que tais conhecimentos articulados a conteúdos pedagó-
gicos possibilitam ao professor dar conta da complexidade e das exigências 
do ensino. 

Essa consideração alimenta uma leitura reducionista da ação docen-
te, ignorando que os conteúdos científicos e pedagógicos, segundo Porlán e 
Rivero (1998), constituem peças de um quebra-cabeça que se apresenta ao 
professor na construção gradativa do conhecimento profissional. 

 

                                                           
1 Doutora em Educação. Professora Titular da FACED. 
2 Aluna do curso de Pedagogia – PUCRS. Bolsista de Iniciação Científica – FAPERGS. 
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Explicações para esse entendimento podem ser encontradas na pers-
pectiva acadêmica, enfoque tradicional ou compreensivo, uma das quatro 
modalidades explicativas da formação do professor, apresentadas por Gimeno 
Sacristán e Pérez Gómez (1998).  

O primeiro enfoque da perspectiva acadêmica, o tradicional é o mais 
marcante, predominando na educação até hoje. O ensino é concebido como 
transmissão cultural e toda a ênfase recai sobre os conteúdos disciplinares. 
Quanto mais conhecimentos o professor possuir, melhor poderá “transmiti-
los”, pois assim é entendido o ensino: transmissão estruturada e linear de 
conteúdos, seqüencialmente organizados pelo professor. Essa transmissão é 
assegurada pelo conhecimento da área específica, saber de referência que o 
professor possui.  

O enfoque compreensivo, ainda dentro da perspectiva acadêmica, a-
crescenta uma outra exigência: a necessidade de o professor também conhe-
cer procedimentos metodológicos que permitam uma transmissão mais segu-
ra; conhecimento do conteúdo a ser ensinado e de procedimentos didáticos é o 
requisito necessário para o exercício docente. Nesse enfoque, o professor, um 
especialista na área, agrega ao conhecimento da disciplina o domínio de 
técnicas didáticas. 

Essa modalidade de ensino característica da racionalidade acadêmi-
ca, mais comprometedora no enfoque tradicional ou enciclopédico do que no 
compreensivo, traz sérias conseqüências para os alunos. O compromisso 
maior do ensino é com o saber construído e acumulado pela humanidade e 
transformado em conteúdos disciplinares, os quais prevalecem sobre habili-
dades e interesses dos alunos. Esses, por ainda não possuírem conhecimen-
tos prévios necessários, na impossibilidade de uma aprendizagem significa-
tiva, reduzem sua atividade à memorização de conteúdos que logo são con-
denados ao esquecimento.  

Nesse mesmo ideário de senso comum, encontramos na perspectiva 
técnica a segunda modalidade explicada pelos autores, a aceitação de que a 
atividade docente é sobretudo instrumental, dirigida para a solução de pro-
blemas, apoiada na utilização de teorias comprovadas e de técnicas científi-
cas . O ensino passa a ser reconhecido com o estatuto de ciência aplicada. O 
professor é um técnico que resolve problemas práticos, empregando com 
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rigor e segurança normas ou prescrições derivadas de leis e princípios, pro-
duzidos ou conhecidos, não por ele professor, mas pelo cientista.  

Para ensinar, então, não é necessário o conhecimento científico, é su-
ficiente conhecer rotinas já testadas de intervenção. A partir daí, estabelece-
se uma relação de subordinação entre o especialista que faz ciência e o pro-
fessor que ensina, entre aquele que pensa e aquele que atua, entre o produtor 
e o usuário da teoria. A atividade de ensino é reduzida à simples obediência 
a prescrições instrumentais.  

Afastando-nos um pouco dessas duas perspectivas, a acadêmica e a 
técnica, encontramos ainda o reconhecimento do ensino como uma atividade 
complexa e prática ao mesmo tempo, na qual o professor se baseia para 
aprender a ser professor. Trata-se da perspectiva prática, em cuja visão o 
professor é um artista, artesão ou profissional clínico. 

A metáfora de professor artesão e a conseqüente metáfora de ensino 
como atividade artesanal caracterizam o enfoque tradicional dessa perspec-
tiva, que incentiva o contato do professor em formação inicial com os profis-
sionais mais experientes, uma vez que o saber ensinar pode ser aprendido 
intuitivamente. A experiência prática acumulada, impregnada de opiniões, 
senso comum e carente de base epistemológica, é transmitida por um profes-
sor mais experiente a um novo professor que, na maioria das vezes, vai 
herdando essa cultura acriticamente.  

O conhecimento do novo profissional é tácito, pouco verbalizado, com 
escasso apoio teórico. Sua prática é conservadora ou reprodutora, pois o 
docente reedita a forma de ensinar de seus professores, interiorizada en-
quanto aluno, ou de outro profissional com quem mantém um contato mais 
direto e mais prolongado, já no exercício da docência. 

Pelo que se observa na prática, a tradição acadêmica em seus dois 
enfoques – tradicional e compreensivo – a tradição técnica e a tradição 
prática no enfoque tradicional, com predominâncias diferenciadas, parecem 
ser responsáveis pela forma como até hoje é concebida a docência por grande 
número de professores, principalmente quando não possuem formação peda-
gógica. Domínio de conteúdos, conhecimento de técnicas ou ainda experiên-
cia docente, isoladamente, ocupam lugar de destaque no conhecimento pro-
fissional. 
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Além disso, a concepção artesanal é muito presente no cotidiano do 
ensino superior. O grande requisito necessário parece ser, retomando a críti-
ca de Gauthier (1998), o talento e a intuição aliados à experiência. A conse-
qüência imediata é o amadorismo de muitos que ainda desconhecem o valor 
da prática fundamentada na reflexão sobre esta mesma prática, e continuam 
perpetuando uma experiência que até mesmo pode ter sido bem sucedida, 
mas que, à força da repetição e das mudanças contextuais, acaba tornando-
se estéril e desvitalizada. 

A falta de clareza sobre o significado da docência e sobre o compro-
misso social do ensino tem sérias repercussões na construção das teorias 
pessoais dos professores, podendo levá-los a equívocos conceituais, pela falta 
de uma compreensão mais precisa dos processos de ensino e de aprendiza-
gem e de uma teoria que explique e justifique o que e por que o professor faz 
o que faz em sala de aula. 

Além de gerar insegurança, coloca em segundo plano a formação pe-
dagógica que não dispensa a reflexão sobre condições histórico-sociais da 
docência, alarga seus horizontes e supera a visão de neutralidade do saber, 
das teorias de cada área, das especificidades do ofício de mestre, de que nos 
fala Arroyo (2000). 

Conceitos de homem e de sociedade, de conhecimento e de ciência es-
tão presentes, ainda que muitas vezes implícitos, na prática de todo o profes-
sor. Fazem parte de suas teorias pessoais e necessitam ser explicitados e 
reconhecidos pelo docente na perspectiva de uma prática ressignificada por 
novas dimensões e novos saberes: uma docência mais comprometida, mais 
política e mais humana. 

Ainda dentro da perspectiva prática, o enfoque de reflexão sobre a 
prática implica o reconhecimento do espaço de aula como lugar de incertezas 
e imprevisibilidades que não podem ser resolvidas com a aplicação de teori-
as, regras, rotinas ou crenças acríticas e conservadoras. Trata-se portanto de 
se investir numa formação de professor que reflita na ação e sobre a ação 
(Schön, 2000) e se comprometa com a produção de novos conhecimentos, 
particulares e pessoais, capazes de resolver as situações mutantes que o 
circundam. 
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Avançando ainda nas modalidades explicativas da prática, Gimeno 
Sacristán e Pérez Gómez (1998) apontam para a quarta modalidade, a pers-
pectiva de reflexão sobre a prática para a reconstrução social, onde o ensino 
é concebido como uma atividade crítica e o professor, como um profissional 
reflexivo, comprometido com o desenvolvimento da autonomia dos alunos e 
com a transformação da realidade. 

O professor, pesquisador e produtor de conhecimentos, desenvolve 
uma prática capaz de conhecer e intervir na realidade, chamando os alunos 
à participação, dialogando e debatendo com eles como iguais protagonistas 
nesse processo. 

Essas quatro perspectivas básicas apresentam limites difusos, mas 
permitem a identificação de práticas docentes a elas relacionadas, traduzin-
do representações sobre ensino, aprendizagem e avaliação, as quais por sua 
vez repousam em crenças, conhecimentos implícitos e teorias pessoais. 

A explicitação dessas teorias parece ser uma das mais adequadas 
formas de minimizar inquietações que insistentemente são traduzidas pela 
questão: Como pode o professor realizar um ensino que resulte em aprendi-
zagem significativa do aluno? Este é, na realidade, o objetivo maior da do-
cência. 

Apesar de discutir-se tanto esta questão, investir-se tanto em esforços 
para dar-lhe respostas, elas não são ainda satisfatórias. Na verdade, elas 
não existem enquanto certezas generalizáveis, ou pelo menos, não estão 
sendo procuradas no lugar certo, o que nos faz entender Fernando Pessoa ao 
dizer que quando estamos de mal com as coisas enviamos as palavras como 
emissárias de paz. Entretanto, mesmo sem possuir certezas, penso que, pelo 
menos, se pode arriscar sobre a causa da recorrência das inquietações.  

Lembro aqui o texto de um colega, professor Lauro Wittman, que fala 
de um grande congresso onde se reúnem artistas e técnicos, especialistas, 
curiosos e devotados para resolverem o problema da palidez, do amareleci-
mento e da queda das folhas da grande árvore. Assunto antigo, debatido em 
seminários e congressos. Discute-se o jeito de tratar as folhas e o material 
utilizado neste tratamento. Especialistas de renome fazem grandes conferên-
cias entusiasmando o plenário. Além disso, os especialistas e artistas, técni-
cos, curiosos e devotados distribuem-se em grupos para intercambiar experi-
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ências e encontrar alternativas para o trabalho de enverdecer as folhas. 
Hipóteses sobre a questão são levantadas − uns afirmam que o problema é 
do pincel, ou do jeito de passar a tinta, ou das mãos do artista. Outros pen-
sam que o problema é da tinta, demasiado aguada e desbotada, utilizada 
igualmente em tipos diferentes de folhas. 

Neste grande e histórico movimento de resolver tão relevante questão, 
depois de muitos encontros e desencontros, eis que surge finalmente a pers-
pectiva de se buscar na raiz a solução para a saúde da árvore. E o verde 
começa a despontar imbatível, de dentro da grande árvore.  

Retornando ao objeto de nossa reflexão, será que nós professores, as-
sim como os especialistas e técnicos, artistas, devotados e curiosos, não esta-
mos dando mais atenção a tintas e pincéis do que à raiz da nossa grande 
árvore? Será que não devemos ir às origens da problemática do ensino e da 
aprendizagem, às teorias pessoais dos professores para chegarmos a algu-
mas hipóteses explicativas de uma aprendizagem mais significativa? 

 
A prática e as teorias pessoais 

Assim como a explicação para o problema da árvore estava no seu in-
terior e de nada adiantaria começar a tratá-la pelo seu exterior, é possível se 
perguntar se a causa do amarelecimento do ensino não se encontra também 
na sua origem − na relação pedagógica, no ensino, no professor, na constru-
ção do conhecimento pelo nosso aluno? Será que já se discutiu suficiente-
mente sobre o ensino e sobre o conhecimento que se deseja? Como se realiza 
este ensino e, antes disso, como se dá o conhecimento? É o conceito de conhe-
cimento sustentado pelo professor, a epistemologia aceita que vai definir sua 
prática e explicar especificidades do ensino e da aprendizagem, conseqüên-
cia, por sua vez, de entendimentos diferenciados desse ensino e dessa apren-
dizagem. 

Faço ainda outro questionamento: o que sabe o professor sobre co-
nhecimento quando ele ensina conhecimento? Como o aluno se apropria do 
conhecimento que o professor ensina? Como se dá o processo de conhecimen-
to? 
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Porque a matéria-prima do trabalho do professor tem duas grandes 
vertentes: a área de conteúdo específico (seja ela física, química, filosofia, 
medicina, ou outra) e o próprio conhecimento. O professor trabalha com o 
conhecimento de... Ao ensinar, o professor está dando forma, está materiali-
zando o seu conceito de ensino e pretendendo que se realize uma aprendiza-
gem, o que decorre de uma posição epistemológica, embora nem sempre 
tenha consciência disso. 

Para exemplificar, valho-me das palavras de um professor universi-
tário: 

Ensino de qualidade, para mim, é fornecer ao aluno o máximo 
possível de conteúdo. Procuro sintetizar o que vai ter uma apli-
cação prática. Costumo criar situações práticas e vou jogando os 
conteúdos para dentro daquele caso prático para os alunos ab-
sorverem. Os alunos querem fazer ditados, anotar tudo o que o 
professor diz, sem questionar, nem indagar. 

Essa fala traduz o ensino como transmissão de conhecimentos, dos 
conteúdos da cultura e, como conseqüência, a aprendizagem seria uma 
acumulação desses conhecimentos. Pelo menos é o que ele parece demons-
trar. 

Estamos diante da conhecida perspectiva acadêmica, explicativa da 
formação docente que visualiza o professor como um especialista. Na sua 
origem, apresenta a idéia bastante difundida de que há apenas uma forma 
de dar aula, aquela em que o professor expõe conteúdos essenciais estrutura-
dos, explica-os, define termos e conceitos, dá exemplos, propõe exercícios e 
atividades, geralmente considerados padrões, segundo um livro-texto adota-
do em atendimento a um programa pré-estabelecido. É a expressão do para-
digma tradicional que se contrapõe a um novo, o paradigma emergente, 
segundo Cunha (1998). 

Não é raro professores justificarem seus procedimentos pelo número 
excessivo de alunos, pela insuficiência da carga horária ou mesmo pelas 
exigências da cultura da sociedade em relação à atividade do professor em 
sala de aula, que espera que o professor passe para o aluno um conteúdo 
sistematizado. A qualidade do ensino, então, decorre da quantidade de pági-
nas que o aluno escreve em aula ou recebe digitadas. Essa crença de que há 
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apenas uma forma de se dar aula, aquela em que só o professor deve falar 
está ainda hoje presente entre nós, conforme relata um docente: 

 
Era uma situação em que eu explicava e fazia perguntas, e o 
aluno então falou: professor, por que o senhor não pára de fazer 
perguntas, não dá o conteúdo e ensina de uma vez? 

Mesmo reconhecendo-se a existência de programa extenso, turmas 
numerosas, carga horária exígua ou expectativas sociais cristalizadas, será 
que não se age assim por se entender ser esta a melhor forma para se traba-
lhar ou à qual melhor nos acomodamos? Ou, quem sabe, ensinamos do mes-
mo jeito que nos foi ensinado? 

Ainda hoje encontram-se aulas fortemente marcadas pela transmis-
são verbal com predomínio da unidirecionalidade professor - aluno, superva-
lorização do conteúdo, muitas vezes ditado e apenas registrado, sem questio-
namentos nem indagações. Há alguém detentor do conhecimento, o qual 
necessita ser transmitido àquele que não conhece, o que confere ao docente 
um status de superioridade, definindo um espaço de poder na sala de aula, 
com limites de separação entre professor e aluno.  

A ação do professor, assumida por reflexão, mimetismo ou mesmo he-
rança do senso comum, encontra explicação no empirismo metodológico, 
segundo o qual o conhecimento existe pronto no exterior do sujeito que  
aprende. O ensino se reduz à transmissão de conhecimento e a aprendiza-
gem do aluno, à absorção do conhecimento transmitido pelo professor. 

Cabe aqui chamar a atenção para o fato de que, embora a exposição 
oral tenha sido o procedimento didático privilegiado nesse tipo de ensino, não 
se pode atribuir a ela a responsabilidade por um ensino verbalístico e autori-
tário. Este depende da escolha do professor. 

Paulo Freire, em Freire e Guimarães (1984 p. 111), já escreveu que o 
mal não está na aula expositiva porque é necessário saber que aula é essa. 
Aulas expositivas existem que são puras tentativas autoritárias, (ainda que 
infrutíferas), de transmissão de conhecimento. Entretanto, conhecem-se 
outras em que é possível se observar pressupostos de uma nova proposta 
onde o conhecimento é tratado numa perspectiva histórica e contextualizada, 
situada num tempo e num espaço determinados. Apresenta-se sempre em 
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construção como uma produção humana relativa e provisória. São estimula-
dos o pensamento divergente, a dúvida, a incerteza, o que alimenta a análise 
e a reflexão críticas. Embora predominando a atividade docente, o aluno é 
desafiado a dialogar com o professor – se a exposição for dialógica – ou 
consigo mesmo – se for uma palestra ou conferência – num processo de 
intensa atividade reflexiva. O aluno tem, então, oportunidade de reformular 
idéias antigas, incorporar novas, ampliar conhecimentos prévios, construin-
do o seu próprio conhecimento. 

O procedimento transmissivo do professor não se esgota no ensinar e 
no aprender; tem continuidade na avaliação, a qual nem sempre dá conta do 
conteúdo trabalhado, tampouco apresenta coerência com ele. Baseia-se na 
reprodução do que disse o professor. Se assim não fosse, por que os alunos 
preocupar-se-iam em anotar o que foi dito ou até mesmo gravar? Tal ensino 
tem escassa possibilidade de aprendizagem significativa. A ausência de 
questionamentos pelo aluno leva a supor uma prática avaliativa autoritária. 
Talvez resida aí a maior causa da inquietação dos professores que indagam 
o que fazer para promoverem uma aprendizagem significativa. 

Examinemos como o professor descreve a avaliação que realiza: 
 

Eu dou toda a matéria, depois faço a prova. Aviso sobre o tipo 
de questão que vou usar e ainda chamo a atenção para o que eu 
sei que os alunos vão errar. Eu sou muito claro com eles.  
Alguns alunos reclamam dos resultados, porque as provas são 
no final e prova é prova, não há condições de se perder uma au-
la só para analisar os resultados, mas a maioria, pela maneira 
como eu conduzo as aulas, não me cobra quando vai mal. 

O que é avaliação neste contexto? Para que ela é realizada? 
A avaliação é uma constatação sentenciva, um juízo conclusivo reali-

zado ao final, quando não há mais possibilidade de se tomar providências 
que apontem novos caminhos para a superação de dificuldades encontradas.  

É provável que a avaliação solicite a reprodução do que os alunos 
conseguiram anotar ou gravar; talvez até eles reproduzam satisfatoriamen-
te, mas é muito provável também que haja dificuldade no relacionamento de 
tais conteúdo com seus conhecimentos prévios ou na aplicação a uma situa-
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ção concreta do cotidiano, o que caracterizaria a aprendizagem significativa 
desejada. 

A prática docente analisada, apresentando estreita relação com a 
perspectiva acadêmica, é marcada pela diretividade do professor, que decide 
sobre o que vai ser ensinado e como vai avaliar. Os alunos, sem espaço para 
qualquer manifestação nem liberdade de expressão, obedecem e deixam de 
participar de um processo que também é deles, onde são igualmente ou mais 
protagonistas que o professor. 

 
A busca de um novo paradigma 

Entretanto, um simples olhar para o contexto que nos envolve mostra 
mudanças de toda ordem invadindo o nosso cotidiano. Mudanças estas que 
estão exigindo a formação de um novo homem, educado para uma nova 
cidadania, aberto ao diálogo e à convivência, contemporâneo de si mesmo, 
autônomo, crítico e reflexivo, o que o leva a criar mais, a inovar mais e a ser 
mais. E isto só ocorrerá se rompermos com uma educação voltada para o 
passado, com professores ensinando da forma como foram ensinados  
(Moraes, 1997). 

É fácil entender-se a necessidade de um novo paradigma de educa-
ção, diferente do modelo convencional, o qual era orientado por referenciais 
de outros tempos. A ciência era vista como um pólo centralizador da veraci-
dade do conhecimento; o saber, de uma certa forma, era confundido com o 
conhecimento científico, e o ensino, por basear-se no conhecimento acabado, 
valorizava as certezas, as respostas únicas e convergentes. 

Hoje, a ciência é vista como uma forma de saber, e não de todo o sa-
ber ou o mais válido (Ferreira-Alves e Gonçalves, 2001). Certezas e consen-
sos universais são questionados e postos em dúvida; desconstrução, ruptura 
e complexidade são conceitos acolhidos como sinal dos tempos. O conheci-
mento ensinado traz a idéia de processo e de inacabamento e as repercussões 
de tais fatos atravessam os limites da sala de aula, fazendo-se presentes na 
prática do professor, conforme nos mostram estes pronunciamentos: 
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Ensino de qualidade é fruto de uma concepção do que seja co-
nhecimento. Como eu tenho uma posição construtivista de co-
nhecimento, acredito que sou portador só do meu conhecimento 
e este, embora eu tenha construído a partir de informações que 
recebi ou busquei nas mais diversas fontes, situações experi-
mentadas, pesquisas, conhecimentos formalizados, é uma cons-
trução só minha, assim como também considero que o conheci-
mento dos alunos é uma construção só deles. O professor só pro-
duz ensino de qualidade se criar situações em que o aluno vá 
produzindo o seu próprio conhecimento.  

No ensino, as coisas precisam ser buscadas com agressividade e 
iniciativa pelo aluno, com noção bem clara do que ele está fa-
zendo, na procura e no estudo, e não trazidas pelo professor 
"bonzinho". A função do professor não é repetir coisas que ele já 
leu num livro e o aluno vai ler às vésperas da aula. É necessá-
rio que o aluno estude, que tenha dúvidas e as discuta com o 
professor. 

As manifestações dos professores, com pressupostos distintos do pa-
radigma tradicional, caracterizam uma nova proposta, um paradigma e-
mergente, o paradigma interacionista ou construtivista, apontando para as 
perspectivas reflexiva e de reconstrução social. É estimulada a participação 
do aluno, a iniciativa, a autoria, sem omissão do professor neste processo. 

O conceito de ensino como transmissão é substituído pelo de ensino 
como mediação, pelo qual são possibilitadas ao aluno condições para que 
realize sua aprendizagem. Essas condições entendem a criação de um espa-
ço de interação dinâmica entre professor e alunos, onde o professor, sem 
reduzir a atividade do aluno, se faz presente como o mais experiente e o mais 
preparado. A aprendizagem, em conseqüência, caracteriza-se como uma 
construção permanente de análises e sínteses entre o conhecido e o novo.  
A partir de uma síntese ativa e produtiva entre os seus próprios significados 
e as solicitações e informações que lhes chegam do seu entorno, o aluno 
constrói o seu próprio conhecimento (Porlán, 1998). 

Algumas falas desses professores sobre sua prática são elucidativas 
de racionalidades mais emancipatórias: 
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As grandes tendências, os grandes acontecimentos da sociedade 
são sempre considerados. Quando a gente leva a atividade da 
sala de aula até a crítica, extrapolando as paredes da sala de 
aula, os alunos vão descobrir uma dimensão nova, política, ci-
dadã, ampliando sua visão de mundo e de sociedade. 

Os aluno têm a tendência de trazer assuntos, temas para serem 
investigados que falam da situação de consumo. O que há de 
gente se preocupando com o consumo de lâmpadas, pilhas, re-
frigerantes, coisas do cotidiano trazidas para a sala de aula é 
apreciável. 

Inicialmente, eu não procuro apresentar aquilo que eu penso, 
mas buscar o que os alunos pensam, o que sabem e o que tra-
zem sobre o assunto, qual a sua visão e aí eu vou discutindo 
minhas idéias. 

Se fazemos uma visita à fábrica, não ficamos apenas na ques-
tão específica do conteúdo estudado, dos processos; examinamos 
também a questão dos empregados, do subemprego, como estão 
vivendo, a insalubridade, o que desenvolve o sentido de cidada-
nia dos alunos.  

A avaliação nesta proposta, também assume feições diferenciadas e 
mostra ações reflexivas e dialógicas do professor:  

 
A avaliação é realizada sobre toda a construção do aluno −  
avaliação continuada do material que eles fazem, o que é do co-
nhecimento deles. Eu entendo que tenho sucesso no momento 
em que os alunos se auto-avaliam. A decisão sobre a apropria-
ção ou não do conhecimento, eu espero que seja feita pelo pró-
prio aluno. Quando eu tenho de exercer isto, arbitrariamente, eu 
acho que não fui suficientemente competente. 
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Os alunos são orientados a parar o processo sempre que obser-
varem algum problema no ensino ou na aprendizagem. Então 
passam a discuti-lo mesmo que isto gaste um tempo aparente-
mente maior que o aceitável. Vamos juntos ver o que está acon-
tecendo. Não dá para continuar o ensino se alguma coisa não 
ficou entendida ou suficientemente clara. E isto ocorre com fre-
qüência. 

Nessas falas estão claras as duas funções da avaliação: diagnóstico e 
mediação. O ato de avaliar serve como momento de parada para refletir-se 
sobre a prática vivida e a ela retornar de forma mais adequada, porque tanto 
a avaliação como o seu objeto são dinâmicos.  

A avaliação como diagnóstico tem por objetivo apontar o patamar em 
que se encontra a aprendizagem do aluno, com vistas à tomada das decisões 
necessárias. Um bom exemplo de diagnóstico como uma ação que vai além 
da constatação é o que fazem os médicos, os engenheiros, os agrônomos e 
tantos outros. Que providências são tomadas após a constatação? Desconheço 
médico ou outro profissional que deixe de tomar providências a partir do 
diagnóstico realizado. Será que o mesmo acontece com a avaliação da  
aprendizagem do nosso aluno? 

Como mediação, a ação avaliativa se faz presente no interstício de 
uma etapa da construção de conhecimento do aluno e a etapa possível de 
produção, por ele, de um saber mais rico e mais completo (Hoffmann,1993). 
O termo mediação refere-se ao que está ou acontece no meio ou entre duas ou 
mais coisas separadas no tempo e/ou espaço. 

Pouco ou quase nada adiantaria repetir uma avaliação se nenhuma 
medida terapêutica fosse tomada pelo professor a partir da análise dos resul-
tados obtidos pela avaliação e, preferentemente, discutidos com o aluno. Isto 
é um esforço no sentido de tornar a avaliação uma atividade em que a com-
preensão do aluno também se torna indispensável. 

Mais recentemente, a participação do aluno vem se fazendo presente 
em outras instâncias da avaliação. Encontramos já importantes experiências 
em que os alunos avaliam as aulas, a disciplina ou o professor. É um proces-
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so delicado, que exige preparo de todos os envolvidos, uma vez, que não 
sendo bem praticado, pode gerar incompreensões, mas nem por isso deve ser 
abandonado. Os alunos são convidados a ser co-responsáveis no processo de 
ensino e de aprendizagem, e estarão avaliando com o objetivo único de diag-
nosticar e não de aprovar, nem de aferir, tampouco de reprovar. Deve-se 
identificar o que está bom e o que precisaria ser reformulado. Professores e 
alunos têm oportunidade de decidir solidariamente sobre novas alternativas 
a serem tomadas, pois que estão em jogo interesses recíprocos. 

A avaliação, nessa perspectiva, além de diagnosticar e melhor quali-
ficar o ensino e a aprendizagem, busca a ampliação da autonomia, da crítica 
e da responsabilidade do aluno, objetivo maior do processo pedagógico e que 
precisa estar presente em todos os momentos da dinâmica ensino, aprendi-
zagem e avaliação.  

Embora, para efeitos de análise, esses três elementos sejam conside-
rados elementos distintos, há entre eles uma relação de interdependência que 
leva a considerá-los como uma totalidade. É difícil ou quase impossível re-
pensar a ação docente sem analisar concepções, teorias implícitas, conheci-
mentos tácitos e crenças subjacentes a essa totalidade. Não existem normas, 
prescrições, nem mesmo legislação que pretenda melhorar o ensino, prescin-
dindo da análise da racionalidade presente e da reflexão crítica sobre as 
implicações da adoção de determinada tendência pedagógica, o que remete 
novamente às questões iniciais sobre o que é o conhecimento e como se dá 
sua construção. 

 
 

A (re)construção das teorias 

É inviável sugerir modificações pontuais, pois não atenderiam à 
complexidade das questões que se põem em relação a uma problemática mais 
ampla. Seria como tentar explicar o amarelecimento e a queda das folhas da 
grande árvore pelas mãos do pintor, pela qualidade da tinta ou do pincel. 
Entretanto, alguns pressupostos podem ser apresentados como ponto de 
partida para uma reflexão mais aprofundada. 
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Se o que se pretende é uma pratica docente aberta para a contempo-
raneidade e, ao mesmo tempo, voltada para o futuro, que auxilie no alcance 
de aprendizagens significativas, trata-se de considerar: 

 

- o conhecimento sempre como uma idéia de processo e de inacaba-
mento, construído pelo sujeito que conhece e que não pode recebê-lo de outro. 

- a aprendizagem como autoconstrutiva, uma vez que o aluno apren-
de pela descoberta de significados nas próprias experiências ou naquilo que o 
professor lhe diz. 

- o professor como mediador na construção dessas descobertas pelo 
aluno, com papel relevante no processo pedagógico sem, entretanto, reduzir a 
atividade do aluno. 

- o ensino como processo reflexivo e interativo, partindo dos sistemas 
de significações dos alunos, e considerando as respostas dos mesmos como 
marcos de referência de processos cognitivos. 

- a avaliação como uma ação compreensiva da trajetória do aluno, 
presente em toda a prática pedagógica, e não uma ação esporádica, e ainda 
um recurso para reflexão sobre a prática e para tomada de decisões. 

 

Entretanto, a adoção de tais pressupostos não se dá por imposição 
nem por convencimentos. O estudo de novas perspectivas de ensino, da refle-
xão na ação e sobre a ação e sobre o conhecimento que se constrói nessa 
mesma ação são ainda insuficientes se não forem acompanhados de uma 
decisão pessoal do professor de questionar sua prática a partir de possíveis 
insatisfações, o que pode levá-lo à reconstrução de suas teorias pessoais e de 
seus conhecimentos implícitos. 
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EDUCAÇÃO SOCIAL E ARTE 

Juan José Mouriño Mosquera1 
Claus Dieter Stobäus2 

RESUMO 
Preocupar-nos-emos, neste trabalho, em fazer algumas reflexões críticas 
sobre o fenômeno da Educação, especificamente a Educação Social, em sua 
abrangência com os seres humanos e, ao mesmo tempo, ver as possibilida-
des que nós podemos ter em uma sociedade que cada vez evolui mais de-
pressa e que passa a ser analisada pelos seus produtos e possibilidades 
tecnológicas. O estudo da Educação Social, em referência à dinâmica da 
Arte, encontra uma enorme ressonância numa sociedade em contínua 
transformação. 
 
 

Introdução 

O tema da Educação Social tem-se tornado relevante porque repre-
senta uma possibilidade de examinar criticamente a temática da Educação, 
desde uma perspectiva mais ampla e significativa. 

José Maria Quintanas (1988, 1994) tem se preocupado de maneira ex-
tremada com a temática da Educação Social e, ao mesmo tempo, avançado 
em seus estudos dentro dessa linha, nos quais aponta cinco características 
que poderiam ser explicativas, em termos de dimensão epistemológica, do 
que se entende por Educação Social. Assim, em primeiro lugar, ele a entende 
como doutrina da formação social do indivíduo, depois como doutrina da 
educação política e nacionalista do indivíduo. Em terceiro lugar, a vê como 
teoria da ação educadora da sociedade. Em quarto lugar, como doutrina do 
                                                           
1 Doutor em Pedagogia, Professor Titular da FACED- PUCRS e Faculdade de Letras- PUCRS, Coorde-

nador do Programa de Pós-Graduação em Educação. 
2 Doutor em Ciências Humanas -Educação, Professor Titular do Programa de Pós-Graduação em 

Educação, FACED - PUCRS. 
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beneficiamento da infância e da juventude e, finalmente, a Educação Social 
como tema do sociologismo pedagógico.  

Estas possibilidades nos evidenciam a dificuldade de compreender a 
Educação Social como algo unívoco, o que nos leva a tentar entender, em 
primeiro lugar, que toda a Educação é de cunho social,mas que nem todo o 
social adquire, necessariamente, um cunho educacional. 

Este assunto é, cremos, de importância máxima, para se poder enten-
der a vida do ser humano neste início do Terceiro Milênio e nos aperceber-
mos que o século no qual vivemos é de urgências, marcado pela rapidez e 
pelo desequilíbrio. Todos sabemos que a Arte é uma manifestação tipicamen-
te humana e que evidencia muitos dos aspectos do comportamento do ser e 
sua inserção em um mundo de constantes desafios e alterações. Arte, pode-
mos dizer, é uma verdadeira radiografia da sociedade no seu tempo e na sua 
dinâmica e, como tal, essa radiografia faz parte de um fenômeno extrema-
mente social, que pode ser posto em marcha pelos mecanismos imaginativos 
e de evidência epistemológica do mundo no qual vivemos. 

 
Da educação social 

A discussão do que seja Educação Social passa pela compreensão do 
que entendemos por educação, sociedade e cultura. Por outro lado, todas as 
propostas que se façam em torno da compreensão deste fenômeno estão in-
fluenciadas por correntes ideológicas, filosóficas, políticas e antropológicas.  

Por isso como aponta Fermoso (1994, p. 20), “a Educação Social sig-
nifica a assistência educativa outorgada pela sociedade e o estado fora da 
escola e da família”. 

Esta idéia é muito interessante, já que nos mostra que há outros âm-
bitos nos quais podemos intervir e realizar novas dimensões de comporta-
mento e de atividade humana, que se ampliam de acordo com as necessida-
des nas quais cada sociedade vive, sendo plausível de crescimento e trans-
formação. 

Outra idéia apontada pelo referido autor é que a Educação Social é a 
ciência pedagógica do trabalho social. Por isto, poderia se dizer que entre as 
suas características se encontra a idéia de que é a ciência das repercussões 
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que a educação tem da sociedade. Salientamos, ainda, que o seu leque mais 
importante se estende fora da família e da escola. 

Assim, poderíamos dizer que, dentro dessa perspectiva, é a ciência 
que pretende satisfazer as necessidades individuais e comunitárias, muito 
freqüentes em sociedades industrializadas. O que nos poderia parecer é que 
esta educação estreitamente ligada ao trabalho social. 

Acreditamos, por outro lado, que grande parte das ações que reali-
zamos em grupos humanos se encontram intrinsecamente afetas à necessi-
dade de ajudar a compreender os diferentes comportamentos que os seres 
humanos manifestam, nas sociedades e diversas culturas, por isto a compre-
ensão mais importante passa pelo processo de socialização. 

Ao entender socialização como um processo que nos leva a compre-
ender vicissitudes no desenvolvimento da vida, nos damos conta de que cada 
ser humano percorre um difícil caminho para a construção da sua própria 
identidade e sua identidade cultural. Por isto, nos parece muito importante 
que entendamos em parte o que significa Educação.  

Entendemos Educação como um processo exclusivamente humano, 
que é intencional, intercomunicativo, em virtude do qual se realizam com 
maior plenitude a instrução, a personalização e socialização do ser humano.  

Esta idéia nos dá a possibilidade de compreender que a Educação 
precisa de um contexto eminentemente humano, no qual as intenções sejam 
claramente colocadas e, ao mesmo tempo, possamos estabelecer níveis de 
comunicação, que levem os seres humanos a serem cada vez mais capazes 
de se entenderem e poder viver em um mundo no qual a paz e a solidarieda-
de sejam cada vez mais presentes e sejam mais desejadas. 

Por isto, uma Educação para a Paz e a Não Violência se constitui em 
um tema de educação social, de igual modo a Educação pela Arte passa pelo 
universo da Educação social. Assim temos que todos esses elementos nos 
ajudam a entender um mundo em constante evolução, que pode ser ajudado 
em seu processo de auto-definição e, ao mesmo tempo,de compreensão do 
humano. 

Fermoso (1994, p. 25), arriscando uma possível definição de Educa-
ção Social, nos diz “que é a ciência prática, social e educativa não-formal 
que fundamenta, justifica e compreende a normatividade mais adequada 
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para a prevenção, e re-inserção de aqueles que podem padecer ou padecem 
ao longo de sua vida, deficiências na socialização ou a satisfação das neces-
sidades básicas amparadas nos direitos humanos”. 

Cremos que é importante fazer alguns comentários adicionais, que 
esclarecem sobre o sentido desta ideação, por isto é uma ciência prática, 
porque cumpre as exigências da sociedade científica e está voltada para os 
problemas do cotidiano. 

É uma ciência social porque não pertence ao grupo das ciências na-
turais, se dá no âmbito das ciências sociais ou humanas. 

É educativa porque persegue uma intencionalidade, que ajudará a 
transformar o ser humano e deseja entender três dimensões básicas: o uni-
verso da razão, o universo emocional e a repercussão das ações em um de-
terminado contexto histórico, político e social. 

Por outro lado, o sujeito desta Educação é o ser humano como um to-
do, desde o seu nascimento, passando pela infância, juventude, idade adulta, 
até seus últimos momentos da vida e sua morte. 

Assim temos que este tipo de Educação dá uma especial ênfase à co-
munidade, visando sua integração nela, para melhor poder conviver e mes-
mo ajudar a alterá-la, caso sinta esta necessidade. 

Como dizemos é uma ciência pedagógica, ela busca satisfazer as ne-
cessidades básicas amparadas pelos direitos humanos. Desta forma, se vin-
cula expressamente com os serviços sociais, através dos quais se procura 
garantir que os cidadãos tenham cobertas suas necessidades básicas e que 
possam desenvolver outro tipo de necessidades, que sejam de significativa 
relevância para sua própria vida e a vida em comunidade. 

Como podemos apreciar, a Educação Social pretende completar a  
Educação na sua dimensão total, esta disponibilidade se encontra intima-
mente ligada ao mundo de possibilidades e necessidades que cada dia encon-
tramos ao nosso redor. Expressa a possibilidade de alcançarmos um mundo 
mais coerente e melhor para todos, se assim queremos. 

No nosso caso particular, como professores que somos, a preocupação 
com a Educação Social surgiu através de nosso desejo de conhecer melhor a 
pessoa, em sua fase de vida adulta, sua Educação, bem como as dificuldades 
enfrentadas, ao viver em uma sociedade complexa, com relacionamentos 



 

Revista da ADPPUCRS, n. 4, dez. 2003 51

pouco profundos, preconceitos e grande competição. Por outro lado, um novo 
referencial proveniente da Psicologia Sócio-histórica nos ajudou a entender 
que a melhor configuração do ser humano se encontra ligada às suas cone-
xões com a sociedade e seu imaginário pessoal.  

As idéias de Vygotsky, Luria, Leontiev e outros autores russos nos 
ajudaram a descortinar um novo universo de ideações e de ricas problemáti-
cas, entre as quais se encontram a dinâmica semiótica do desenvolvimento 
humano e a concepção de que os seres humanos são narrativos e realizam a 
suas vivências em contextos semióticos, manejando símbolos, signos e sinais. 

Esta aproximação da Psicologia Sócio-histórica às propostas da Edu-
cação Social torna mais rico o referencial de idéias e as possibilidades de 
métodos de trabalho, que ajudam a uma configuração através do tempo e do 
espaço. Por outro lado, também a Psicologia Cultural, proposta por Bruner 
(2000), amplia ainda mais a configuração de uma consciência mais abran-
gente, que desafia as dimensões estabelecidas previamente. 

Portanto, os enfoques sobre cognição humana, socialização, discursi-
vidade e narrativas do ser humano fazem com que um novo campo de co-
nhecimento se amplie, que se torne possível em falarmos em animadores 
sócio-culturais, em artistas do imaginário, em arquitetos dos sentimentos, 
em poetas do espírito.  

Cremos que é importante, então, perguntar se é possível uma Educa-
ção Social e como realizá-la. A resposta pode ser dada dizendo que ela é um 
novo centro de conhecimento, um complemento da Educação como um todo, 
como vínhamos entendendo até então. Por isto, se ampliam temas como o 
estudo da delinqüência, a educação de adultos, a educação de apenados, os 
atendimentos à marginalização e à violência (física e simbólica), a compre-
ensão cultural e as ajudas a um mundo de imaginação e de fantasia. 

Assim, vislumbramos uma pessoa formada dentro de um enfoque 
mais amplo e crítico, alguém capaz de ampliar sua potencialidade social, 
para poder ter maior desenvolvimento dentro de seu ambiente próximo e do 
seu ambiente longínquo. 

Tudo isto nos leva a um enfoque mais amplo e crítico a compreender 
a Educação Social como uma interventora, a fim de modificar determinadas 
situações sociais através de estratégias educativas. Por isto, é função da 
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Educação Social desenhar e ser protagonista da interação sócio-educativa, 
de tal modo que conduza a melhorar as relações entre pessoas, assim como 
incidir naquelas situações sociais que podem vir a utilizar-se da ação educa-
tiva. 

Para finalizar, levando em conta a dimensão sócio-histórica e cultu-
ral, podemos afirmar que a Educação Social tem como missão específica 
ajudar a armar as pessoas nas suas comunidades, culturas e sociedades, 
para serem capazes, consciente e intencionalmente, de decidir o seu conhe-
cimento, sua vida, seu trabalho, sua ação política e seu espaço social. 

 
Da arte 

Como podemos observar, a Educação Social é extremamente rica e 
específica e abrange vários âmbitos do pensar e do fazer humano. Como já 
dissemos também, a Arte humana (será que alguma arte não é humana?) 
emana dos contextos sócio-culturais e se expressa nos momentos sociais, está 
intimamente ligada ao estudo de culturas e se explica através da Sociologia 
do Conhecimento. 

Por outro lado, a Arte é produto da pessoa (ou pessoas), por isto a po-
demos ligar intimamente à sua mediação cognitiva e social. Para o(s) artis-
ta(s), quando produz(em), arte é um mediador entre sua imagina-
ção/fantasia e aquilo que expressa(m) através de materiais, sejam eles tela, 
barro, mármore ou papel ou outros produtos. Esta mediação criativa tem sido 
entendida como uma nova linguagem, que se criou no mundo da fantasia/ 
imaginação.  

A arte é um claro processo de atividade cultural, expresso em seu ín-
timo pela utilização de símbolos, signos e sinais; se manifesta nas raízes 
mais ocultas da humanidade, seu desejo de extravasar o mundo emocional e 
cognitivo, enfim, tentar perpetuar sua existência.  

É óbvio que a Arte se analisa através das suas obras, elas são docu-
mentos históricos, políticos e sociais, podem nos dizer o quanto somos capa-
zes de nos manifestar em nossos desejos mais íntimos e na nossa solidarie-
dade mais humana, em diferentes contextos e tempos. 
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Todas as culturas têm revelado, segundo diz Gennari (1997), sua 
própria idéia de homem ideal. Uma de suas formas de manifestação se tem 
concretizado na formação estética do próprio ser humano. Cremos, então, que 
é essa manifestação estética que parece estar mais intimamente ligada ao 
fenômeno da Educação Social. 

Afirmamos, ainda, que a Arte pode converter-se, e de fato se conver-
te, em uma forma de conhecimento que permite provocar mais ocasiões de 
aprendizagem. Assim, a Arte é uma forma de fazer e de ver, esta forma pode 
se tornar esclarecedora para o desenvolvimento da pessoa, a fim de melhorar 
sua auto-imagem e sua auto-estima.  

A Arte, por outro lado, é um desafio constante na vida do ser huma-
no, já que ela ensina novos caminhos e novas percepções, bem como novas 
formas de fazer e de representar o mundo sentido e o mundo vivido. 

Em diversas épocas, os diferentes estilos têm sido expressões muito 
relevantes de cada momento histórico e cultural, estes aspectos têm feito com 
que o sentido de ser humano corresse pari passu com aquilo que entendemos 
como significado de um momento social e político, sendo assim vividos de 
uma forma estética diversificada. 

A Educação pela Arte é, então, também uma forma de Educação So-
cial, já que o ser humano, ao se expressar artisticamente, coloca plenamente 
suas convicções, seus desejos, seus sentidos, seus dramas e suas opções de 
vida, naquele momento em que produz algo. 

A produção em Arte é uma produção em determinada cultura, é uma 
forma de educar através do tempo e do espaço, naquela cultura. 

Se analisarmos muito seriamente o valor do conhecimento expresso 
através das ações humanas, iremos notar que todo o âmbito da elaboração 
cultural contribui para trazer uma dimensão do imaginário, expressa atra-
vés do fenômeno artístico. 

Assim, poderíamos dizer que as atividades gráficas, pictóricas e plás-
ticas, por exemplo, ajudam a desenvolver a expressão visual em sua nature-
za não estereotipada, conseguem nos ajudar a criar um ambiente apto para 
estimular a fantasia /imaginação e a criatividade. 

As atividades dramático-teatrais têm como objetivo concretizar o en-
riquecimento da personalidade, reguladas pelo processo de identificação e 
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projeção, que se vão conformando no sujeito. A fantasia /invenção supõe, no 
teatro, na animação e no jogo simbólico, um importante veículo, que é neces-
sariamente aberto e criativo, de identificação e transformação, entendido 
como resposta às pulsões individuais que se encontram no sujeito. 

Já as atividades sonoras e musicais, que desenvolvem o interesse pelo 
mundo dos sons, que não devem ser sinônimo de recepção passiva, ajudam 
no conhecimento da própria imagem sonora e do ambiente sonoro, no qual se 
podem mesclar vozes, ruídos, músicas e cantos. 

Por último, cabe-nos salientar que temos, ainda, uma Educação que 
diz respeito aos meios de comunicação de massa, que ajudam (devem aju-
dar) a lidar com a técnica e sua transmissão a grupos humanos, expressando 
numa tecnologia específica, sendo parte do mundo, sem dúvida, do mundo 
infanto-juvenil e adulto. 

Não podemos esquecer a Literatura, que serve como expressão cada 
vez mais aguda do mundo das palavras, como obra de arte, que o aprender a 
narrar ou a poetizar é fundamental para o ser humano, em seu desenvolvi-
mento como ser criativo e especialmente transcendente ao tempo e ao espaço. 

Sabemos que todo ser humano desenvolve as raízes de si mesmo, se-
gundo Taylor (1997). Estas raízes de si próprio se podem expressar através 
da fantasia de criar e desejar um mundo melhor, capaz de conter idealismo, 
criatividade e, especialmente, procurar a transformação. 
 

Conclusão 

Neste trabalho tivemos como objetivo tentar analisar o fenômeno da 
Educação na sua vertente social, uma Educação Social como hoje é entendi-
da, bem como realizar uma consideração crítica a respeito da Arte, como 
forma de expressão e de capacidade. 

Gostaríamos de encerrar com a metáfora da figura literária de Dom 
Quixote, de Miguel de Cervantes (1965), que se transformou em um herói que 
desejava modificar o mundo através da sua sadia loucura. Era, no nosso 
entender, um educador social, preocupado com o bem-estar e a felicidade dos 
outros, promovendo uma incansável luta pela crença de que o mundo vale a 
pena de ser vivido, se temos a vontade de transformá-lo. 
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A Arte é uma forma de transformação, uma forma de crítica e de  
apaixonamento. A arte não é neutra, está a serviço da condição humana, este 
é o ponto que a faz ser social, este sentimento de solidariedade nos leva a 
arriscar o seguinte pensamento: todos precisamos ser melhor educados soci-
almente, mas essa Educação Social somente será melhor se nós participar-
mos com nossa imaginação/fantasia, tentando fazer de nossa vida e de nosso 
mundo uma verdadeira obra de arte, capaz de ser apreciada, amada e res-
peitada. 
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UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO COM APOIO DA INTERNET 

Plínio Fasolo1 
 
 

RESUMO 
O presente texto é um relato de experiência realizada na Faculdade de Fí-
sica, na cadeira de Metodologia do Ensino de Física, utilizando como fer-
ramenta Grupos de discussão, do Yahoo grupos. 
 
 

Introdução 

É inegável: um novo cenário pleno de ofertas tecnicistas, especial-
mente originadas dos novos campos da informática, está invadindo o ambi-
ente educacional.  

Compatibilizando-se com esta “invasão”, também é preciso definir 
em que teoria cognitiva situamos a nossa ação pedagógica. Da minha parte 
penso que o conhecimento é uma construção do aprendiz e não uma vitória 
do sistema. Isto posto, o papel do professor assume uma característica insti-
gadora, provocativa e crítica, minimiza sua função de fornecedor de infor-
mações, de difusor de processos e de modelos formais de compreensão, para 
tornar-se supervisor do processo criativo e construtivo em que o aprendiz 
mergulha por decisão própria.  

Conforme Onetto (2002): 
 

Não há nada tão contaminante dos climas escolares como a ro-
tina de dificuldades, tropeços em uma mesma pedra. O mais 
grave nos conflitos não é a sua intensidade mas a sua cronici-
dade. Quando as dificuldades se tornam crônicas aparecem os 
sentimentos de impotência e desesperação.  

                                                           
1 Mestre em Educação. 
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Os processos de melhoria da educação deveriam ser acompa-
nhados por instalações de verdadeiras oficinas de aprendizado, 
do uso de ferramentas organizadoras de procedimentos e facili-
tadoras da comunicação. Não haverá início sem uma dessas 
ferramentas para intermediar conflitos, aplicar sanções, 
mantendo o registro de todos os produtos. Mas o mesmo 
processo de melhoria coloca em prova os procedimentos, 
selecionando-os, desfazendo alguns e gerando novos.  

Cria-se um grande espaço de criatividade. O "paradoxo da aju-
da", que afronta todas as estratégias de assistência, só se resol-
ve quando o que assiste (instrutor) opera de maneira que anula 
a si mesmo. A verdadeira ajuda se "autonega", ou seja, traba-
lha para que o outro deixe de necessitá-la. A chave está nas in-
tervenções que reforçam a autonomia, o poder das pessoas e não 
as enfraqueçam ou aumentem a sua dependência.2 

Durante o mês de julho de 2001, tive a oportunidade de participar, 
como aluno, do "Programa de Capacitação Docente em Educação a Distân-
cia" junto à Diretoria de Educação a Distância da PUCRS. Entre os diversos 
assuntos abordados sobre temas de EAD, "mediação por computador" foi o 
que mais me pareceu aplicável imediatamente no desenvolvimento das mi-
nhas aulas na universidade.  

Durante o curso aprendi a utilizar um interessante "software" deno-
minado WebCT. É o sistema de gerenciamento de cursos on-line mais popu-
lar do mundo. Foi especialmente criado para gerenciar cursos on-line e 
proporcionar um processo de ensino e aprendizado simples, dinâmico e flexí-
vel. O WebCT pode ser aplicado a diferentes metodologias de ensino e a qual-
quer disciplina de cursos regulares ou especiais, tanto em cursos a distância 
como nos presenciais.  

Como o WebCT é um software pago (e caro) o seu uso passa a experi-
mentar sérias limitações. A busca de um substituto mais acessível e popular 
                                                           
2 Excerto de "PROBLEMÁTICAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR. ALGUNS CRITERIOS DE INTER-

VENÇÃO", FERNANDO ONETTO, Pág. 4. Revista Novedades Educativas, Edição: Nº136, abril 2002 
- B. Aires - AR  
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levou-me a conhecer o "Yahoo Grupos". Inicialmente pensava ser o Yahoo 
Grupos apenas um gerenciador de troca de e-mail entre participantes de um 
grupo fechado, mas logo que mergulhei na aventura de utilizá-lo junto a 
uma turma de alunos, no segundo semestre de 2001, comecei a perceber que 
ele é muito mais. Suas ferramentas que incluem agenda, banco de dados, 
chat, compartilhamento de arquivos, criação de enquetes e outras, tornam 
esse espaço interativo quase tão eficiente quanto seria o uso do fantástico 
WebCT , com a vantagem de ser gratuito. 

Já o utilizei com relativo sucesso durante três semestres no acompa-
nhamento de quatro turmas de Metodologia do Ensino de Física, disciplina 
do curso de Licenciatura em Física da PUCRS. Posso afirmar que as dificul-
dades iniciais surgidas durante o necessário cadastramento dos associados 
ao Yahoo Grupos são logo superadas. Sempre há os mais familiarizados com 
o uso do computador e da Internet que se dispõem a auxiliar os colegas neófi-
tos. 

A sala de aula, equipada com computador ligado à rede e a um proje-
tor de multimídia, também parece ser uma necessidade. Claro que não cons-
titui impedimento absoluto a inexistência desses equipamentos em sala de 
aula, porém, o acompanhamento audiovisual das atividades da disciplina 
durante os encontros presenciais e formais faz com que mais rapidamente 
sejam sanadas as dúvidas existentes quanto ao uso dessa tecnologia. Tam-
bém torna mais eficiente e atraente quaisquer das atividades pedagógicas 
que venham a ser desenvolvidas durante o curso.  

Outra vantagem que se agrega ao trabalho com o uso dessas ferra-
mentas é a automática documentação. Tudo fica registrado, documentado e 
disponível ao livre acesso dos associados. Grandes quantidades de papel são 
economizadas.  

Se os usuários tiverem algum temor ao imaginar que um dia os su-
percomputadores do hospedeiro Yahoo possam ter seus bancos de memória 
destruídos, a criação de "backup" é uma providência possível e de fácil exe-
cução. Além disso, vale lembrar que quase toda a documentação gerada deve 
estar também gravada nos "HDs" dos usuários, tornando sempre possível a 
recuperação de perdas eventuais. 
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A constituição do grupo 

Nas pequenas turmas é indispensável que todos integrem o grupo, 
sendo cada aluno um associado. Nas turmas maiores, pequenos subgrupos 
poderão ser montados. Cada subgrupo se constituirá como um associado, com 
ID e senha compartilhados entre os membros do subgrupo, havendo um 
moderador. 

Certamente haverá alguém que se diz com dificuldades para ter aces-
so a computador em rede. Apontar os locais onde computadores podem ser 
alcançados constitui-se uma importante tarefa do professor.  

Também é importante o professor constituir o grupo na presença de 
todos já durante a primeira aula. Ele acessa o Yahoo grupos com sua ID 
enquanto os alunos assistem na tela de projeção o desenrolar da ação. Solici-
ta o e-mail de cada aluno e o inscreve como associado. Será por esse endere-
ço eletrônico que cada aluno irá receber as instruções para fazer seu cadas-
tro de obtenção da ID e senha. 

 
Instruções para cadastros individuais 

Embora o portal do Yahoo possua um visual atraente e claro, com in-
formações objetivas e acessíveis mesmo às pessoas com pouca experiência no 
uso da Internet, permitindo que o processo de associação ou cadastramento 
possa ser efetivado apenas com as instruções ali presentes, um resumo das 
etapas que devem ser seguidas parece ter auxiliado a tornar esse processo 
mais rápido e bem sucedido. Por isso o convite para a associação ao grupo 
tem sido acompanhado das seguintes instruções:  

 
- Entrar no endereço: http://br.groups.yahoo.com  
- Na parte esquerda da tela tem "Novos usuários" "cadastre-se" e 

um link: Clique aqui. Irá aparecer um "termo de aceitação e um 
botão no final "Eu aceito".  

- Crie uma ID (um login) ao seu gosto e uma senha. 
- Siga completando as lacunas. Sugiro desmarcar a opção para  

recebimentos de promoções e outras ofertas. 
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- Você deve colocar como "e-mail alternativo" o seu usual. É por 
ele que você irá receber a mensagem de confirmação da aceita-
ção do seu cadastro, como também o código de verificação da va-
lidade do seu e-mail alternativo. 

- Agora, com sua ID e senha do Yahoo, retorne ao 
http://br.groups.yahoo.com e entre (clicando em entrar) em  
usuários  registrados. Irá aparecer locais para escrever sua ID e 
senha. Na janela de busca , em ENTRAR EM UM GRUPO, es-
creva o nome do grupo. 

 
Uma série de instruções irá aparecer na tela. Seguindo-a, o registro 

será completado e você poderá utilizar todas as ferramentas e facilidades do 
grupo. 

 
As condições de contorno e algumas imperfeições 

Embora o "portal" do Yahoo possua dimensões mundiais, sua acessi-
bilidade é dependente das redes regionais por onde trafegam os "bits" de 
informação da Internet. Certamente as máquinas que fazem uso das cone-
xões rápidas, como, por exemplo, àquelas denominadas de "banda larga", 
ajudam a melhorar a qualidade e a velocidade de acesso dos usuários mas 
continuam sujeitas aos congestionamentos eventuais gerados por estrangu-
lamentos das redes, principalmente em certos horários quando é maior o uso 
comercial. A versão original, em inglês, www.yahoo.com é bem mais aper-
feiçoada do que a sua correspondente em português, www.yahoo.com.br e 
contém menos imperfeições (menos "bugs"). O imenso número de usuários 
está sendo responsável por um outro problema: está cada vez mais difícil 
conseguir-se registrar o nome (login) que se deseja sem acrescentar ou inter-
calar números além das letras. Na versão em português há também algumas 
inadequações verbais, talvez originadas pela tradução. Por exemplo: para se 
escrever uma mensagem ao grupo deve-se abrir uma janela de redação 
clicando num botão do menu que aparece do lado esquerdo da tela onde está 
escrito "Enviar" e para enviar a mensagem deve-se clicar sobre outro botão, 
localizado na parte inferior da tela onde também está escrito "Enviar". Isso 
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pode gerar confusão, pois, se o usuário clicar novamente sobre o primeiro 
botão ele perderá a mensagem que foi escrita. Existe uma ferramenta que 
permite aos usuários reportarem suas críticas para o aperfeiçoamento do 
sistema. Esse problema já foi reportado várias vezes e nada aconteceu além 
do recebimento de uma resposta automática de agradecimento pela sugestão.  

 
Sobre a experiência 

Uma forma de se demonstrar o resultado de experiências pedagógicas 
é abrir para a leitura dos interessados os produtos reais produzidos por a-
queles que estiveram participando do trabalho. Para dar uma idéia da di-
mensão ou do volume dos produtos gerados com o uso dessa metodologia, um 
pequeno grupo, constituído de apenas sete associados no semestre passado, 
enviou 386 mensagens, disponibilizou 11 arquivos de imagens, dois arqui-
vos de som, 26 arquivos de texto e 12 enquetes. Em virtude da quantidade 
enorme de produtos que são gerados por essa metodologia, mesmo quando 
aplicada em turmas pequenas, segue uma amostra constituída por alguns 
relatos produzidos por alunos que cursaram a disciplina "Metodologia do 
Ensino de Física I" durante o segundo semestre de 2002. Os relatos foram 
enviados ao grupo como mensagens. Sempre o professor faz parte do grupo 
como associado e está submetido as mesmas regras que foram estabelecidas 
para grupo. Ele também realiza as mesmas tarefas que solicita aos alunos. 

 
Faz parte do "contrato" estabelecido entre os associados escrever rela-

tos de todos os encontros (aulas) do grupo que cursa a disciplina de Metodo-
logia do Ensino de Física. Esses relatos são escritos diretamente na janela de 
"enviar" mensagens ao grupo no endereço:  xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
http://br.groups.yahoo.com/group/MEF_I/ , acessado apenas pelos associa-
dos cadastrados no grupo. O texto que segue é um exemplo desses relatos: 
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De: "ritinhac1" <ritinhac@zaz.com.br>  
To: MEF_I@yahoogrupos.com.br Assunto: aula de 09/10/02 Iniciou 

como metodicamente o professor tem feito. Entrou na sala, deu "oi!" para 
quem estava presente e ligou o computador. Brincou com os alunos relem-
brando as situações da última aula. Abrindo a página de correspondências 
leu os últimos "e-mails" enviados pelo grupo. Então a aula teve continuidade 
com a discussão sobre a investigação promovida pelo Rodrigo. O professor 
cumpriu à risca a promessa que fez em não "pegar fogo" durante o debate e 
também de continuar "colocando fogo" no grupo. E mais uma vez funcionou. 
A aula continuou movimentada, discutida, cheia de novidades, arduamente 
debatida entre os colegas. Foi até um pouco cansativo, porém, o mais interes-
sante foi que os alunos não queriam ir embora quando o tempo encerrou, ao 
contrário das rotineiras aulas da universidade. Aprenderam que as aulas de 
metodologia são um espaço aberto para adquirir conhecimento, onde se 
utiliza o próprio grupo e as várias experiências de cada um como meio de 
construir a aprendizagem. Professor!!! E agora? O grupo não quer mais ir 
embora. Como é que o senhor resolverá o problema do intervalo e do cafezi-
nho? Ah...ah...ah...! Estão presentes porque tem prazer nisto. O nome que 
dou a isso é "Laboratório do Plínio!". O professor é um ótimo cientista. Tem 
como tubinhos de ensaio os seus alunos. Entra no laboratório da mesma 
maneira. Confere os vidros e os reagentes existentes em cada um deles. Veri-
fica a temperatura de todos. Aquele tubinho de ensaio menos efervescente ele  
pega e agita, depois combina com os outros e observa os resultados.  Se al-
guns tubinhos estão sem reação ele pega aquele que libera mais energia e 
rapidamente coloca uma gotinha dele nos outros. Depois recoloca os vidri-
nhos no suporte e espera o próximo dia de trabalho. Só espero que o professor 
não cause explosões fortes. Até porque os tubinhos gostam e precisam do 
homem que faz ciência. Não deixe seus vidrinhos parados muito tempo! Bom 
fim de semana. Ritinha 

"Solicitei aos alunos breves depoimentos sobre o uso da ferramenta 
(Grupos de discussão, do Yahoo grupos). E o fiz através de um desses relatos 
normais de aulas:" 
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De: fasolo@pucrs.br 
Para: MEF_I@yahoogrupos.com.br 
Assunto: aula de 05/11/02 
O exame das enquetes fez que voltássemos a discutir a questão dos 

métodos e dos conteúdos. É uma velha discussão que no fundo expõe as con-
cepções de ensino-aprendizagem: o conhecimento transmitido x conhecimen-
to adquirido. Método é para ser exercido, treinado e a sua aquisição é a in-
corporação de hábitos e habilidades advindas do exercício. Ninguém se torna 
metódico passivamente. Realmente, o exercício do método pode ser realizado 
com "qualquer" conteúdo, mas, nunca sem conteúdo algum. É por isso que o 
professor que propõe atividades para o aluno aprender Física deve saber 
Física. O seu saber é a sua autoridade (de autoria, lembram-se?). O professor 
que "revela" o conteúdo, informando, é autoritário. A técnica da "revelação" 
torna o professor um "atravessador" e, como tal, um professor sem conteúdo. 
Agora uma encomenda: como falei em classe, necessito de depoimentos sobre 
o uso do "Yahoo grupos" como tecnologia, máquina ou ferramenta adminis-
tradora das atividades pedagógicas, gerenciadora de  disciplinas curricula-
res ou não, e integradora de grupos que estão envolvidos em projetos com 
metas comuns. Nada sobre a disciplina, Metodologia do Ensino da Física. 
Mandem seus depoimentos para fasolo@pucrs.br e não para o grupo. Fica-
rei muito grato. Plinio 

 
As mensagens seguintes foram enviadas em atenção à encomenda 

referida na mensagem anterior: 
 
To: fasolo@pucrs.br  
From: Andre  
Gostaria de iniciar meu comentário dizendo que sempre fui fã de 

computador e mais recentemente da Internet. A proposta feita pelo professor 
da disciplina Metodologia do Ensino de Física, de usar a Internet como re-
curso didático, só contribuiu com idéias que eu já possuía e que, no entanto, 
achava não ser possível, pelas dificuldades técnicas tais como: conexões 
lentas, faltas de prática por parte dos alunos, etc. Mas surpreendentemente 
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isso não ocorreu. A troca de arquivos e mensagens eletrônicas foi fundamen-
tal para o bom andamento da turma e também foi um facilitador da avalia-
ção por parte do professor. Acho a iniciativa válida e também acredito que 
tende a se tornar obrigatória em um futuro próximo. Parabéns Fasolo pela 
coragem em inovar!André. 

 
To: fasolo@pucrs.br  
From: Ana 
No meu entender, já havia, de alguma forma, expressado minha opi-

nião sobre a utilização de ferramentas como sites para discussão. De qual-
quer forma, novamente expresso algo, talvez de maneira mais formal: "A 
tecnologia tem que estar a nosso serviço. A utilização de uma ferramenta 
como ´yahoo groups' constitui-se em uma maneira moderna, eficiente e 
inteligente para manter um grupo de estudo/trabalho/etc. em contato cons-
tante. Ela serve como uma continuação necessária e complementar a discus-
sões realizadas in presentia. Permite, também, apesar de parecer paradoxal, 
uma maior aproximação e entendimento entre os participantes do grupo".  

Abraços  
Ana  
 
To: fasolo@pucrs.br 
From: Ritinha 
Gosto muito de trabalhar desta forma com o computador. Acho que já 

deu para notar...! Posso me comunicar com os colegas e com o professor 
também aos fins de semana. Ou também pela madrugada, caso seja o único 
horário disponível para trabalhar e colocar as aulas em dia.  Na minha 
escola tenho o e-mail de contato com cada grupo de meus alunos. Cada grupo 
tem em média cinco elementos e um deles é o provedor do grupo. Envio exer-
cícios, textos, comento resultados de atividades também aos fins de semana e 
feriados. Não uso o "Yahoo" para esta atividade, nem conhecia. Minha cor-
respondência é trocada apenas pelo "Outlook". Tenho observado, como já 
coloquei em aula, que como recurso de avaliação esta tecnologia é um pouco 
falha. Da forma como estamos fazendo nessa disciplina ela expõe demais 
alguns alunos (e isto pode ser positivo), porém encobre outros, (e isto é nega-
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tivo). Acho que deveria ter um prazo para a entrega de relatórios semanais, 
antes de serem divulgados ao grande grupo. Apenas o professor deveria 
receber todos, avaliar parcialmente e depois abrir para a comunicação e 
troca de idéias via Internet. Ritinha 

 
To: fasolo@pucrs.br 
From: Rodrigo 
Prezado Professor.  
A respeito do grupo de "Física Virtual", só tenho elogios. Sou um de-

pendente do Virtual. A sala de aula se expandiu a tamanhos infinitos. Dis-
cussões nasceram e morreram nessa virtualidade. Idéias foram criadas. O 
conhecimento teve por fim seu final esperado. As distâncias reais foram 
supridas, o professor esteve muito mais perto e também muito mais solicito. 
Este meio traz também exclusividade. Além do conhecimento adquirido 
tivemos também a satisfação de crescermos como pessoas. Nossas relações 
interpessoais aumentaram. Como já disse, ficamos mais próximos. Todas as 
disciplinas deveriam ter esse meio. Garanto que o professor iria poder avali-
ar muito melhor seu alunos. Ele os conheceria melhor e suas deficiências 
seriam mais visíveis. Bem, como já disse, sou um fã do virtual. Abraços. 
Rodrigo  

 
To: fasolo@pucrs.br 
From: Jaqueline 
Professor! Espero que considere sincero o meu depoimento. Suas au-

las até certo ponto foram um grande desafio para a nossa vida acadêmica. 
Mesmo assim sobrevivi aos problemas enfrentados com essa nova tecnologia. 
Sinto-me na obrigação de agradecer. Muito obrigada por existir. Só assim 
tive a oportunidade de ter mais conhecimentos e trabalhar com novas ferra-
mentas que facilitaram muito o nosso trabalho. Espero que continue sempre 
dessa maneira, não se influenciando por opiniões contrárias. Tenho que 
confessar o meu arrependimento de, um dia, ter dito palavras tão duras, 
mas, tenha certeza que gostei muito de suas aulas e que aprendi muito com 
elas. Obrigada.O seu método foi um sucesso. Gostaria de continuar com o 
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mesmo sistema de e-mail no próximo semestre, junto com este grupo maravi-
lhoso e participativo. Jaqueline. 

 
To: fasolo@pucrs.br 
From: Lisiane 
Este foi o primeiro semestre que usei a Internet como um prolonga-

mento da sala de aula e adorei. Achei que as aulas ficaram mais interessan-
tes, pois pareciam que não terminavam. Os assuntos discutidos em sala de 
aula não morriam nos 50 min de cada período. Duravam o quanto o grupo 
achasse necessário. Integrou as nossas casas e a Universidade, porque os 
estudos e as trocas de idéias mantinham-se constantes. Foi muito estimulan-
te. Lisiane. 

 
Como se percebe, os depoimentos são favoráveis ao uso desse recurso. 

Embora revelem a existência de alguns conflitos iniciais, também são quase 
unânimes em considerar que há ampliação do espaço pedagógico para além 
da sala de aula e que o tempo dedicado ao estudo dos temas disciplinares é 
maior e mais aproveitável do que nas aulas tradicionais.  

 
Conclusão 

O educador que pensa poder cumprir suas funções sem dominar os 
novos recursos tecnológicos de obtenção de informações e das novas ferra-
mentas da comunicação está literalmente equivocado. Na realidade, não 
apenas o professor necessita dominar tais recursos. As propostas curricula-
res necessitam urgentemente de uma adequação aos novos tempos. O perfil 
do novo educador e o desenho curricular devem permitir a mobilidade plena, 
compatível com a "navegação" empreendida pelos estudantes em suas "tri-
lhas" individuais em busca da formação. Não é mais admissível um profes-
sor que não saiba navegar, pelo menos na Internet. 

Grande parte dos atuais professores ainda não está preparada e nem 
mesmo "aberta" para lidar com os alunos que cresceram utilizando as novas 
tecnologias. Para sorte desses professores, tais alunos ainda não constituem 
a maioria. Num futuro próximo, certamente os conflitos começarão a surgir, 
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cada vez em maior número, tornando a ação pedagógica problemática e 
ineficiente. A rejeição se intensificará a ponto de dificultar a permanência do 
professor como líder de qualquer projeto pedagógico que ele pretenda desen-
volver.  

A causa desse despreparo não é única. A chegada dessas tecnologias 
foi posterior à formação da maioria dos docentes em serviço. Os programas 
de incentivo foram tímidos e esporádicos. A maioria das instituições educa-
cionais não se preparou para essa revolução tecnológica e isso fez com que 
seus docentes permanecessem desenvolvendo modelos de ensino compatíveis 
com as antigas formas de ensinar. Não lhes foi exigida a adequação, mesmo 
porque isso representaria investimentos que dificilmente seriam economica-
mente suportáveis a curto prazo. No entanto, apesar dos gastos com equipa-
mentos que representa a implantação do uso das tecnologias de informação e 
comunicação, isso deve ser incentivado. Brevemente a sociedade irá exigir 
das agências formadoras de seus líderes a eficiência necessária para que 
seus egressos se integrem rapidamente no mercado de trabalho dominando 
essas tecnologias.  

Muitas experiências isoladas estão sendo realizadas no ambiente u-
niversitário, mas pouco dessas experiências é comunicado ou experimenta 
algum processo de intercâmbio entre seus promotores. Um programa que 
fomentasse o intercâmbio de informações sobre tais experiências, a criação 
de espaços para divulgação e debate do que está sendo realizado poderia 
proporcionar a integração desejada e até promover o encorajamento de novos 
adeptos ao uso dessas tecnologias. 

A existência, no Plano Estratégico da PUCRS, de uma orientação co-
mentada, sobre as possíveis mudanças ocasionadas pelo surgimento das 
novas tecnologias ligadas especialmente à teleinformática é um indicador 
importante de que a Universidade não irá permanecer passiva frente às 
eventuais desconsiderações ou impercepções dessas mudanças por parte de 
alguns professores. Espera-se que a necessária infra-estrutura material 
necessária ao pleno uso das novas tecnologias venha a ser considerada como 
investimento prioritário.  
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OPERADORES MODAIS 
(NA INTERFACE LÓGICA E LINGUAGEM NATURAL) 

Jorge Campos da Costa 1 
Ana Maria Ibaños2 

RESUMO 
É muito comum que se fale em lógica em seu sentido trivial e no uso coti-
diano da nossa linguagem. Mas, como se supõe que exista uma disciplina 
técnica, no âmbito da Matemática e da Filosofia, para a qual falar do que é 
lógico, ou não, é algo bem mais especializado do que a pura intuição regis-
tra, sempre existe a curiosidade de saber em que medida as formas natu-
rais de usar a linguagem é lógica nos mesmos padrões de rigor da disci-
plina. Obviamente se suspeita das diferenças, mas talvez se espere um es-
clarecimento mais detalhado. O que se segue é uma tentativa, através das 
noções de necessidade e possibilidade, de satisfazer uma parte dessa boa 
especulação dos curiosos não-iniciados. 
 
 
1 -  A ≡ ∼ ◊ ∼ A 
2 - ◊ A ≡ ∼  ∼ A 
 
Dadas a interpretação de 1 como afirmando a equivalência entre é 

necessário que A e não é possível que não A e a de 2 como a equivalência 
entre é possível que A e não é necessário que não A, tem-se a definição dos 
operadores modais de necessidade e possibilidade de forma não problemáti-
ca. Na interface, entretanto, com a linguagem natural, a questão é responder 
a duas questões relevantes: 

                                                           
1 Doutor em Lingüística. Professor do PG em Letras da PUCRS. 
2 Doutora em Lingüística. Professora da FALE 
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a) Tais operadores correspondem ao conjunto de expressões da nossa 
linguagem cotidiana? É possível traduzir tal conjunto pelas suas contrapar-
tes lógicas? 

b) E os processos inferenciais são análogos ? 
 
Certamente, a adequada e exaustiva resposta técnica a a) e b) não 

poderia ser oferecida no espaço deste texto, mas talvez seja possível 
organizar as dificuldades de modo a torná-las mais compreensíveis. 

Na Lógica dita Modal, uma forma complementar da Lógica de Predi-
cados com operadores de necessidade e possibilidade, existem regras de 
derivação que permitem demonstrar que argumentos como 7 e 8 abaixo são 
perfeitamente válidos. 

 
Algumas dessas regras são: 

 
      A 

3 - Eliminação da  ---------- 
     A 

 
     A 

4 - Introdução da ◊ ---------- 
     ◊ A 

 
     ◊ A 
    A 
    B 

5 - Eliminação da ◊ ---------- 
    B 

 
     A 

6 - Introdução da  ----------- 
      A 
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(As duas últimas regras têm restrições, mas isso não é relevante a-
qui). Então, dadas as regras de 3 a 6, 7 e 8 podem ser demonstrados: 

 
7 - Necessariamente, o ser humano normal tem linguagem, portanto 

é possível que o ser humano normal tenha linguagem 
 
8 - Necessariamente, Kennedy morreu, portanto não é possível que 

Kennedy não tenha morrido 
 
7  P !- P 
 
(1)  P  Premissa 
(2) P  Elimin. da  
 
8  P !-  ∼ ◊ ∼ P 
 
(1)  P  Premissa 
(2) ◊ ∼ P  Suposição p/RAA 
(3) ∼ P  2 Suposição p/elimin. da ◊ 
(4) P  1 Elimin. da  
(5) P ∧ ∼ P 3 e 4 Introd. do∧ (do cálculo Prop) 
(6) ∼ ◊ ∼ P 2 e 5 RAA (do cálculo Prop) 
(7) ∼ ◊ ∼ P 2, 3 e 6 Elimin. da ◊ 
 
Tomemos agora exemplos de argumento em linguagem natural para 

contrastar com os anteriores. 
 
9 - É necessário que João pare de fumar, portanto é possível que ele 

pare de fumar 
 
10 - É possível que João pare de fumar, portanto não é certo que ele 

pare e, se não é certo que ele pare de fumar, então é possível que ele não pare 
de fumar. Logo, se é possível que ele pare, então é possível que não pare. 
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11 - É possível que João não pare de fumar, portanto não é necessário 
que João pare de fumar 

 
Prestemos a atenção ao argumento de número 10. Parece justo para o 

senso comum que ao afirmarmos que é possível que João pare de fumar, 
também estamos implicando que é possível que ele não pare. De fato, no 
nosso uso cotidiano da expressão ‘ é possível’, se não se é categórico parece, 
por isso mesmo, admitir-se a outra alternativa. Entretanto de 9, 10 e 11, 
chegamos ao resultado paradoxal de que 

 
12 - se é necessário que João pare de fumar, então não é necessário 

que ele pare de fumar.  
 
de fato,  P !- ∼ P é inaceitável e caracteriza a exigência de algum 

tipo de esclarecimento, sob pena, então, de que o argumento em linguagem 
natural é completamente inconsistente, o que não parece ter sido o caso. 
Realmente, o que ocorre com 10 é, ao mesmo tempo, razoável e enganoso sob 
a perspectiva lógica. É claro que é possível que P de um ponto-de-vista rigo-
roso não pode acarretar é possível que não P. Tanto que se poderia dizer, 
cancelando essa hipótese, é possível, na verdade certo que P sem que isso 
fosse inconsistente. Mas, então, como descrever e explicar a plausibilidade da 
sugerida e não-válida implicação. Ocorre que, como nos números naturais, 
em que há uma ordem, uma escala de valores, tipo um, dois, três, quatro, 
etc., também na linguagem natural pode-se construir escalas semelhantes, 
como alguns, muitos, a maioria e todos. Quando, com números, dizemos que 
João tem três filhos, parecemos dizer que ele não tem quatro, porque se o 
tivesse qual a razão de termos dito apenas três. Veja-se que, dizendo três, 
não fugimos à verdade, uma vez que, tendo quatro, João teria necessaria-
mente três filhos. Entretanto, sob a ótica comunicativa, não se justificaria 
dizer três e se comprometer com quatro. Logo ao dizer-se três, assume-se, 
pragmaticamente, não-quatro. Pois bem, é algo análogo o que acontece com 
a linguagem dos conceitos que estão nesse mesmo tipo de relação, como, por 
exemplo, < Certo, provável, possível, duvidoso, etc. > Quando dizemos ‘é 
possível’, então estamos querendo dizer que não é certo e, se é assim, então, é 



 

Revista da ADPPUCRS, n. 4, dez. 2003 77

possível que não.  A conclusão sobre o caso é a de que a expressão ‘é possível’ 
possui na interface semântica/lógica, um significado rígido de não é neces-
sário que não. Já na interface semântica/pragmática, a mesma expressão 
está num jogo de relações com outras possibilidades lexicais, e isso gera um 
contexto argumentativo dissemelhante ao mais formal e rigoroso. Da mesma 
forma, a expressão ‘é necessário’ não pode ser reduzida apenas ao núcleo 
duro do não é possível que não. Ela assume um valor semântico/pragmático 
de direção normativa. Nesse sentido, ‘é necessário que João pare de fumar’ 
carrega a idéia de que João deveria parar de fumar. Isso parece, obviamente, 
pressupor que ele não fumava, mas, como vimos, nos termos sólidos da Lógi-
ca  P !- P é argumento válido. Tais inferências pragmáticas que autorizam 
argumentos que fogem ao padrão da Lógica Clássica podem ser tratadas 
como implicaturas no sentido da tradição griceana. São formas de raciocínio 
não-trivial que complementam, na linguagem natural, o argumento em suas 
manifestações discursivas. 

Nesse ponto, já é possível dizer-se algo sobre as questões a) e b) que 
nos serviram de fio-condutor para o presente texto. Sem dúvida, a semântica 
dos operadores modais, em seu núcleo duro pode perfeitamente ser equiva-
lente nas duas fronteiras da interface lógica linguagem natural. Especial-
mente, porque o tipo de argumento que interessa descrever nessa interface é 
exatamente o que caracteriza inferências monotônicas. De modo que é perfei-
tamente razoável supor-se uma relação semântica entre os operadores de 
ambas as linguagens formal e a natural. Paralelamente, no que se refere à 
interface Pragmática/comunicação, há que se assumir a possibilidade de 
argumentos válidos num sentido prático e inválidos num sentido rigoroso, ou 
seja, a existência de inferências não-monotônicas que caracterizam a flexibi-
lidade semântico/pragmática da linguagem em suas funções cotidianas. Em 
palavras mais diretas, na interface com a Lógica, a inferência válida é ne-
cessária e não cancelável, dado que a normatização da disciplina lógica a 
distingue em seu papel formal, a serviço de oferecer consistência especial-
mente às teorias científicas. Na interface com a Comunicação, a inferência 
válida pode ser cancelável e apenas plausível para os propósitos da argu-
mentação mais flexível como convém. Com isso, a) e b) se não estão comple-
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tamente elucidadas, pelo menos já estão um tanto mais domesticadas teori-
camente. 
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RELATIVIDADE, CONTINUIDADE E NARRATIVA 

Dino del Pino1  

Assumindo o pressuposto de que as narrativas constituem modelos, 
no sentido epistemológico do termo, capazes de favorecer a compreensão da 
vivência humana – real ou possível, imaginária ou ficcional – intenta, o 
presente texto, recuperar questões levantadas pela física, especialmente pós-
newtoninana, objetivando indicar sua utilidade para a discussão de aspectos 
da semiótica que afetam a noção de narratividade. 

A despeito das inúmeras conquistas herdadas do estruturalismo, im-
põe-se a busca de formas que superem as restrições impostas pelos padrões 
lógicos e digitais dominantes nos modelos semióticos aplicados ao texto lite-
rário, de cuja complexidade analógica em geral não dão conta. Como indica 
F. Dosse com relação à história literária, a divisão insuperável instituída 
entre as palavras e as coisas acaba por esterilizar a pesquisa (2001, p. 216). 
Por isso, acredita-se que o enfoque do texto narrativo que busque, incorpo-
rando as ferramentas estruturalistas que se mostrem pertinentes, avançar 
no sentido de um modelo dígito-analógico de análise semiótica, possa consti-
tuir instrumento propedêutico hábil para a compreensão, explicação e inter-
pretação dos problemas suscitados pela narratividade, seja no território da 
literatura, seja no extenso campo do saber que afeta as ciências hermenêuti-
cas – como a sociologia, a história, a antropologia, a psicanálise, o direito, a 
comunicação, etc. –, muitas das quais buscam a semiótica para interlocu-
ção. 

Outro aspecto a assinalar envolve a necessidade de reflexões teóricas 
às quais se integrem possibilidades metodológicas o mais possivelmente 
claras e conseqüentes – claras quanto às categorias propostas e ao modo de 
empregá-las; conseqüentes no sentido de apontarem as possibilidades não só 
de explicação, como de interpretação do texto literário. Esse desiderato meto-
                                                           
1  Doutor em Letras.  
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dológico teria como finalidade compensar a ilusão da informação  – síndro-
me cada vez mais arraigada em vários dos setores responsáveis pelas políti-
cas da educação e da cultura –, que consiste na crença, inspirada pela ab-
sorção acrítica da tecnologia e da razão do mercado, de que o saber tem 
relação direta e exclusiva com a quantidade de dados disponíveis no repertó-
rio dos indivíduos. 

Paralelamente, a vocação da semiótica para interagir com outras dis-
ciplinas já está apontada por F. de Saussure, quando a vê como ciência que 
estuda a vida dos signos no corpo da vida social (1959, p. 60) e simultanea-
mente como parte da psicologia social e da psicologia geral. Outro exemplo 
vem de I. Lotman (1996), cujo constructo da semiosfera é inspirado pela 
noção de biosfera, de I. Vernadski, sendo ambos fundados na continuidade. 
Aquele postula a continuidade do sentido no âmbito da cultura; este afirma a 
continuidade da vida. 

Para essa convergência, a prática da criação ficcional proporciona 
depoimento importante. No pós-escrito que informa sobre o processo de pro-
dução d´O nome da rosa, o ficcionista U. Eco declara que vê o romance como 
fato cosmológico (1985, p. 21). Depois de afirmar que a narrativa começa 
pela construção de um mundo mobiliado, exemplifica: Constrói-se um rio, 
duas margens, e na margem esquerda coloca-se um pescador, e se esse pes-
cador possui um temperamento agressivo e uma folha penal pouco limpa, 
pronto: pode-se começar a escrever, traduzindo em palavras o que não pode 
deixar de acontecer. Que faz um pescador? Pesca (daí toda uma seqüência 
mais ou menos inevitável de gestos). E depois o que acontece? Ou há peixes 
que mordem a isca ou não há. Se há, o pescador os fisga e vai para casa todo 
contente. Fim da história. Se não há... (1985, p. 21). 

A concepção de narrativa evocada nesse processo ilustra o modelo 
que progressivamente vimos esboçando (Pino, 1998, 2000, 2002). Sintetica-
mente, ele encara o plano do conteúdo do texto narrativo, ou a diegese, como 
sistema espácio-temporal integrado pelos subsistemas tópico (lugares), acto-
rial (personagens e objetos) e sintático-narrativo (eventos), os quais são pré-
constituídos, no plano discursivo pelo nome e pelo verbo. O nome configura o 
espaço, pelos lugares, pelas personagens e pelos objetos, em relações ainda 
virtuais; o verbo explicita o tempo pelos eventos, que articulam dinamica-
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mente os referidos elementos espaciais. Ao mesmo tempo, o processo criador 
de U. Eco confirma, quanto à narrativa literária, o que já assinalara  
A. Einstein sobre a relevância do espaço para a compreensão dos eventos 
físicos: para ter acesso a uma objetivação do mundo faz falta outra idéia 
construtora: o evento está localizado também no espaço, não somente no 
tempo (1994, p. 124). 

Outro pressuposto – de uma semiótica dígito-analógica próxima do 
que propõem os estudos russos ligados à cultura, especialmente de I. Lotman 
e B. Uspenski (1995) – é mais problemático, porque se confronta com o fun-
damento da lingüística saussuriana. Implica pôr em xeque a viabilidade do 
projeto semiótico assentado no princípio da diferença, e repropô-lo como 
fundado na continuidade. E isso, porque a continuidade, alicerce do sentido, 
está fundada um degrau acima, na categoria do gênero, uma vez que é a 
dialética entre o contínuo e o descontínuo que viabiliza a elaboração lógica 
dos conceitos de identidade, de semelhança (ou analogia) e de diferença, que, 
por isso, estão situados na categoria inferior da espécie. 

Como conseqüência põe-se a questão de ver o sentido não mais como 
resultante da sempre transferida diferença de um signo a outro, ad infini-
tum, como entendem alguns intérpretes de F. de Saussure. Antes, passa o 
sentido a ser visto como efeito do permanente jogo – sob a percepção e a ação 
do espectador humano, entre o contínuo e o descontínuo –, tal como sucede 
com o movimento no mundo físico. É essa alternância entre o contínuo e o 
discreto que rege o universo do muito pequeno, como ilustra o constructo 
quântico há mais de um século. Simetricamente, o plano da vivência huma-
na, matriz da narratividade, indica que a relação entre o homem e seu en-
torno, no mundo, é basicamente da ordem do analógico, e secundariamente 
do digital. A imposição de limites ditada pelo digital geralmente vigora de-
flagrada pelo regime da distância engendrado pelos signos formais da lógica 
e do cálculo a serviço da ciência. 
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Dos Quanta à relatividade 

É a dialética entre o contínuo e o descontínuo que inaugura a última 
grande revolução na física, iniciada pela descoberta dos quanta e secundada 
pela teoria da relatividade. O primeiro desses eventos ocorreu em exposição 
apresentada por Max Planck, em 1900, à assembléia da Sociedade Alemã de 
Física. Ao estudar aspectos da termodinâmica, concluíra ele que a matéria, 
ao absorver energia térmica, emite pacotes de energia luminosa, os quais se 
apresentam, aos sentidos humanos, como contínuos; a esses blocos ou quan-
tidades discretas deu o nome latino de quantum, ou, no plural, quanta. Sua 
teoria servirá de base para que A. Einsten, um dos primeiros a reconhecer o 
valor dessa descoberta, desenvolva os artigos com que se projetará como 
substituto de I. Newton, ao elaborar a teoria da relatividade. 

Como a noção de relatividade é freqüentemente confundida com a teo-
ria proposta por A. Einstein, convém deixar clara a distinção entre ambas. 
Tomada em si mesma e aplicada ao mundo físico, a noção de relatividade é 
anterior e deve ser creditada a G. Galilei. O próprio A. Einstein, em texto de 
divulgação escrito com L. Infeld é categórico ao afirmar que o princípio da 
relatividade de Galileu é válido para os fenômenos mecânicos (s.d., p. 151). 
Já a teoria da relatividade – que implica dois níveis: a relatividade geral e a 
restrita – foi constructo desenvolvido por A. Einstein. 

A noção de relatividade envolvida na mecânica ocorre no Diálogo so-
bre os dois máximos sistemas do mundo ptolomaico e copernicano, de G. 
Galilei, obra estruturada dialogalmente, na forma preferida de Platão, em 
que três interlocutores discorrem sobre o tema enunciado pelo título. Um 
breve fragmento sintetiza com bastante clareza as idéias do autor. Salviati, o 
interlocutor que referenda as teses copernicanas sustentadas por G. Galilei, 
em resposta a questão levantada por Sagredo, explica: O movimento, na 
medida em que é movimento, atua como tal quando se relaciona às coisas 
que dele têm falta; mas com respeito às coisas todas que dele participam por 
igual, [o movimento] nada opera, e é como se não existisse (Galilei, 1994, p. 
102). 
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Após esse enunciado geral e teórico, a personagem acrescenta um e-
xemplo: E assim, as mercadorias de que está carregado o navio se movimen-
tam porque, deixando Veneza, passam por Corfu, por Cândia, por Chipre e 
vão a Alepo, enquanto Veneza, Corfu, Cândia, etc. permanecem e não se 
movem com o navio (Galilei, 1994, p. 102). Dito de outra forma: as mercado-
rias, assim como o navio, movem-se em relação aos lugares citados; que, 
todavia, se mantêm fixos. Mas, continua Salviati, com respeito aos fardos, às 
caixas e aos outros volumes dos quais está carregado e lotado o navio, e com 
respeito ao próprio navio, o movimento desde Veneza até a Síria é como nulo, 
e nada altera a relação que existe entre eles, e isso se dá porque [o movimen-
to] é comum a todos e dele todos participam (Galilei, 1994, p.103). Em outras 
palavras, cada uma das mercadorias, em relação ao navio e aos demais 
volumes, se mantém imóvel. Como todas compartilham o mesmo movimento, 
é como se ele não existisse. 

Pode, todavia, suceder que um dos volumes, por não estar bem preso 
ao navio, se mova em relação aos outros. Salviati então explica que quando, 
dentre as coisas que estão no navio, um fardo se afasta apenas por um dedo 
de uma caixa, esse afastamento terá sido para ele um movimento maior, em 
relação à caixa, do que a viagem de duas milhas que ambos fizeram juntos 
(Galileu, 1994, p. 103). 

Dessa breve explanação interessam duas conseqüências: a primeira é 
de que, embora pareça contraditório, as mercadorias estão, simultaneamen-
te, inertes e em movimento – em repouso se consideradas umas em relação 
às demais; mas em movimento relativamente aos lugares; a segunda é de 
que o movimento resulta não apenas das relações dos seres entre si, mas 
também destes com o ponto de vista de um observador. Assim, toda a argu-
mentação de Salviati prevê a presença e a ação visual desse observador, o 
que vale tanto para o movimento da Terra e das estrelas ou planetas, quanto 
para os deslocamentos em geral. É o que demonstra o próprio exemplo do 
navio e das mercadorias que este carrega em seu percurso. 

A noção de relatividade enseja a constituição do que se pode chamar 
de modelo galilaico de observação no qual, além do (a) observador implícito, 
ou sujeito, ocorre (b) o objeto observado, o navio no caso, e (c) o sistema de 
referência ao qual o objeto é confrontado. No exemplo, esse sistema se confi-
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gura na continuidade espacial que resulta dos lugares, desde Veneza até a 
Síria, pelos quais passa o navio. Por relacionar-se, mais tarde, às coordena-
das cartesianas, na geometria analítica de R. Descartes, a noção assume 
também a designação de sistema coordenado. 

Relacionado à questão de continuidade, o modelo galilaico enseja a 
constatação de que toda observação opera com duas descontinuidades: uma 
entre (a) o objeto e o sistema de referência; outra entre (b) o sujeito e a des-
continuidade primeira, ou seja, “a”. A percepção da analogia desses dados, 
no plano físico, com relações homólogas, no plano semiótico, embasa outra 
analogia: entre o movimento dos corpos e o sentido dos signos (Pino, 1998). 

No atual estágio da proposta dígito-analógica, entende-se que o mo-
delo galilaico ilustra de forma exemplar a noção de sistema simples de ob-
servação, uma das inovações na teoria dos sistemas em âmbito sociológico, 
conforme proposta de N. Luhmann (1996, 1998). Todavia, o enfoque do pro-
cesso de observação com base na relação entre os sistemas observador (sujei-
to) e observado (objeto) vincula-se, ao que parece, à denominada interpreta-
ção de Copenhague, resultante do consenso teórico entre W. Heisenberg e N. 
Bohr, a respeito do princípio da complementaridade que rege a descrição da 
realidade atômica, como no caso da dualidade partícula-onda (Brennan, 
1998). 

Outro aspecto de interesse na teoria da relatividade diz respeito ao 
novo estatuto que ela atribui ao tempo, por divergir de todo o tratamento 
dado a essa noção, não só pela física newtoniana como também pela filosofia, 
sobretudo de Kant, em que o tempo é hipostasiado, na medida em que é to-
mado como absoluto. Para esclarecê-lo, justifica-se breve revisão do cons-
tructo do espaço-tempo, incorporado à visão do mundo físico faz quase um 
século. 

Em maio de 1905, A. Einstein conclui o artigo que, cerca de duas dé-
cadas depois (1921), irá granjear-lhe o Prêmio Nobel. Versando sobre o efeito 
fotoelétrico, tem como base a teoria dos quanta, proposta cinco anos antes por 
Max Planck. Elaborado no quarto dos fundos de seu pequeno apartamento, 
em Berna, quando ainda desempenha o cargo de perito técnico de terceira 
classe no Departamento de Patentes da Suíça, é um dos quatro artigos logo 
publicados na prestigiosa revista Annalen der Physik. O terceiro, conhecido 
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mais tarde como teoria especial da relatividade, tem como conseqüência 
tanto o cancelamento da etapa da história da física escrita a partir de I. 
Newton, denominada física clássica, quanto o ingresso da ciência em nova 
concepção do universo (Hawking, 1988; Ray, 1993; Hawking e Penrose, 
1997). 

Sintetizando sua reflexão sobre a teoria da relatividade, Einstein  
afirmará, em 1934, nos seus Ensaios sobre a ciência, que ela é análoga a um 
edifício dotado de dois pavimentos: um correspondente à teoria especial; 
outro, à geral. A primeira, sobre a qual repousa a outra, aplica-se a todos os 
fenômenos físicos, exceto à gravidade. Já a teoria geral envolve a lei da gra-
vitação e a relação com as demais forças da natureza. Quanto ao tempo, é 
destituído de identidade e autonomia, passando a integrar o universo qua-
dridimensional. 

A respeito, A. Einstein (1994) comenta que o leigo em matemática se 
sente tomado por um calafrio místico ao ouvir a palavra quadridimensional, 
com sensação não muito distinta da que provocaria a presença de um fan-
tasma em uma comédia. Apesar disso, insiste, não há enunciado mais banal 
do que este que afirma que nosso mundo cotidiano é um contínuo espácio-
temporal quadridimensional. Segue explicando que o espaço é um contínuo 
tridimensional. Por isso, é possível descrever a posição de um ponto, em 
repouso, mediante três números x, y, z (coordenadas) e que, dado qualquer 
ponto, existem outros arbitrariamente próximos cuja posição pode ser defini-
da pelos valores coordenados x1, y1, z1, que se aproximam arbitrariamente 
das coordenadas do primeiro. Devido a esta última propriedade denomina-se 
contínuo; e, pelo caráter tríplice das coordenadas, dele se diz que é tridimen-
sional. Análogo é o que sucede no acontecer físico do universo, ou simples-
mente mundo, que é naturalmente quadridimensional no sentido espácio-
temporal. Pois esse universo se compõe de eventos singulares, cada um dos 
quais pode ser descrito através de quatro números, a saber, três coordenadas 
espaciais x, y, z e uma coordenada temporal, que é o valor do tempo t. Nesse 
sentido, o universo é também um contínuo, pois para cada evento existem 
outros eventos, reais ou imaginários, arbitrariamente próximos cujas coor-
denadas x1, y1, z1, t1 pouco se diferenciam arbitrariamente das do evento 
anteriormente assinalado. 



 

Revista da ADPPUCRS, n. 4, dez. 2003 86

O fato de que não estejamos acostumados a conceber o mundo dessa 
forma, isto é, como contínuo quadridimensional, deve-se, segundo A. Einste-
in, a que o tempo desempenhou papel distinto na física pré-relativística, 
papel mais independente frente às coordenadas espaciais. E em vista disso 
nos habituamos a tratá-lo como contínuo autônomo. Se, na física clássica, o 
tempo é absoluto, quer dizer, independente da posição e do estado de movi-
mento do sistema de referência, no mundo relativístico, ao contrário, o tempo 
é despojado de sua autonomia (1994, p. 52). 

Não se pretende, com certeza, sugerir que a aporia implicada pela 
percepção humana do tempo – manifesta por exemplo nas confissões memo-
rialísticas de Santo Agostinho (2002) e em recentes estudos sobre a narrati-
va, como os de P. Ricoeur (1994, 1995, 1997) – possa ser resolvida pelos 
modelos da física, pois não é essa sua tarefa. Porém, o novo enfoque dado ao 
espaço parece evidenciar a inviabilidade de se conceber o tempo narrativo 
em si mesmo,como entidade independente, pois toda medida temporal incide 
sobre alguma forma espacial. Face a isso, também do mundo narrativizado, 
real ou ficcional, se pode dizer que é uma estrutura quadridimensional onde 
não há seções que representem objetivamente o agora, pois não se trata de 
eliminar o conceito de “suceder” ou de “devir”, mas de complicá-lo. Por isso, 
é mais natural imaginar esse mundo como um ser quadridimensional, em 
vez de contemplá-lo, como antes, como a mudança de um ser tridimensional 
(Einstein, 1994, p. 133). 

O sumário retrospecto, que possivelmente mereça restrições do olhar 
especializado, objetiva assinalar a relevância que adquirem, nos modelos 
introduzidos pela física, durante as duas primeiras décadas do século XX, as 
noções de continuidade e descontinuidade, assim como o novo papel assumi-
do pelo espaço face ao tempo. Não obstante, cabe assinalar que a tensão entre 
a continuidade e a descontinuidade, renovadora da física – a primeira im-
plicando o uno e o analógico, a outra apontando para o múltiplo e o digital -, 
longe de ser novidade para o questionamento filosófico, tem nele longa histó-
ria. Desde os filósofos pré-socráticos esse conflito alimentou a oposição entre 
o uno de Parmênidos e o devir heraclitiano. É também dele que resulta, no 
Fédon, de Platão, o ideal a ser almejado pelo filósofo para que preserve a 
vida, o de ter sua alma separada do corpo, pois é essa descontinuidade que, 
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com a morte, assegura à alma sua eternidade. Já está então configurada a 
noção digital do homem, que, cindido em corpo e alma, se arrastará pelo 
tempo, atravessará a Idade Média e ingressará nas posteriores idades bus-
cando resgatar sua unidade, que é permanentemente diferida. 

Quanto à importância que os novos modelos físicos assumiram na ar-
te que se desenvolveu, na época e posteriormente, já tem sido destacada em 
mais de um campo (Kern, 1995). Com relação à narrativa, examina-se, a 
seguir, como o constructo de espaço-tempo se insinua em uma das obras 
ficcionais mais relevantes dentre as escritas e editadas na época. 

 
 
Combray: a igreja-palimpsesto 

A produção literária de M. Proust, que morreu em 1922, com cin-
quenta e um anos, é praticamente simultânea aos eventos que alteraram os 
rumos da física e, ao que tudo indica, a sensibilidade do escritor não ficou 
alheia a isso, embora o fato não mereça relevo nos estudos dedicados ao 
tempo e ao espaço proustianos – ao menos aqueles que circulam em portu-
guês (Genette, 1972, 1995; Poulet, 1992; Ricoeur, 1997). Do ciclo de roman-
ces, sete no total, que constituem À la recherche du temps perdu, O caminho 
de Swann, À sombra das raparigas em flor, O caminho de Guermantes e 
Sodoma e Gomorra foram editados durante a vida do autor. Os três últimos 
são póstumos: A prisioneira, A fugitiva e O tempo redescoberto. 

No romance que inaugura o ciclo, No caminho de Swann, o Narrador 
relata sua ida à missa, com os pais, na igreja de Combray, cuja caracteriza-
ção, rica em detalhes descritivos orientados pelo registro sensorial, sobretudo 
visual, se prolonga por nove parágrafos, em inúmeras páginas. Inicia-se o 
fragmento quando o jovem ingressa no pórtico da igreja. O que primeiro 
observa é o poder que tem o tempo para rasurar os ângulos e desgastá-los, 
para amolgar as saliências da pia de água benta, como se o leve roçar dos 
mantos das camponesas ao entrar na igreja e de seus dedos tímidos ao tomar 
água benta pudesse, repetido durante séculos, adquirir uma força destrutiva, 
curvar a pedra e talhá-la de sulcos como os traça a roda dos carros no marco 
onde bate todos os dias (Proust, 1999b, p. 62). Depois, seu olhar se estende ao 
interior da igreja. Após caracterizar as pedras tumulares e suas inscrições 
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latinas, detém-se nos vitrais – por onde, com efeitos de cor, penetra a luz do 
sol – todos tão antigos que se via aqui e ali sua velhice argentada fulgurar 
dentre a poeira dos séculos e patentear, brilhante e gasta até o fio, a trama de 
sua suave tapeçaria de vidro (Proust, 1999b, p. 63). 

Segue-se, no parágrafo seguinte, o registro descritivo de duas tapeça-
rias, verticalmente dispostas, reproduzindo imagens do Livro de Ester. Mas 
as personagens bíblicas, Assuero e Ester, simulam os traços, ele, de um rei 
de França, ela, de uma dama de Guermantes. E os demais aspectos plásticos, 
que dão vida e peso à matéria – fissuras, arestas, cores, nuances, relevos e 
contornos – revestem-se, na voz do Narrador, de intensa gravidade e emo-
ção; a tal ponto que a roupa da personagem se impõe a seu olhar, com trans-
bordamento no discurso, como se resgatada para o presente desde as raízes 
do tempo: seu vestido se espalhava tão untuosamente, tão plenamente, que 
adquiria uma espécie de consistência e se salientava vivamente por sobre a 
atmosfera recuada (Proust, 1999b, p. 64)2. 

Tudo isso, mais os objetos preciosos do templo, ligados a personagens 
lendárias, dão a Marcel sensação de estar em um vale visitado por fadas e, 
para ele, fazem da igreja algo de inteiramente distinto do resto da cidade. 
Exclama, então, que é um edifício que ocupava, por assim dizer, um espaço 
de quatro dimensões – a quarta era a do Tempo – e impelia através dos 
séculos sua nave que, de abóbada em abóbada, de capela em capela, parecia 
vencer e transpor não simplesmente alguns metros, mas épocas sucessivas 
de onde saía triunfante (Proust, 1999b, p. 64; grifei)3. 

A seguir, ainda orientado pela noção de espaço-tempo, o Narrador 
destaca a espessura das paredes, que esconde o rude e feroz século XI; a 
torre, que contemplara São Luís; a cripta, que mergulha na noite merovín-
gia; além de evocar personagens históricas, como Teodoro, Sigiberto e sua 
neta, assim como a lenda, que, associada à jovem, deixou marcas sobre seu 
túmulo. Os dois parágrafos seguintes são dedicados à descrição da abside da 

                                                           
2 ... sa robe s’étalait si onctueusement, si grassement, qu’elle en prenait une sorte de consistance et 

s’enlevait vivement sur l’atmosphère refoulée (Proust, 1999a, p. 57). 
3 ... un édifice occupant, si l’on peut dire, un espace à quatre dimensions —  l a  q u a t r i è m e  

é t a n t  c e l l e  d u  T e m p s  — déployant à travers les siècles son vaisseau qui, de travée en 
travée, de chapelle en chapelle, semblait vaincre et franchir non pas seulement quelques mètres, 
mais des époques successives d’où il sortait victorieux (Proust, 1999a, p. 57). 
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igreja e ao modo discreto que tem o edifício de se fundir com os demais, no 
plano horizontal da cidade. 

Os parágrafos restantes concentram-se na torre – objeto da perma-
nente admiração da avó de Marcel – , mas sobretudo no companário. Avis-
tada de longe, a agulha da torre de Santo Hilário, que parecia apenas risca-
da a unha sobre o céu, serve de referência a quem se aproxima da cidade, e o 
campanário, visível de quase todos os pontos da cidade, serve de orientação a 
tudo, no espaço e no tempo – dourado e cozido como um enorme bolo bento, 
com escamas e gomosos borrifos de sol, espetava sua aguda ponta no céu 
azul –, pois regula as horas do dia pelas mutações de sua imagem e de sua 
agulha. Enfim, se para Marcel, quando está em Combray, tudo parecia orde-
nado em relação ao campanário, muitos anos após este volta a impor sua 
presença à memória do protagonista quando ele já se encontra em Paris. 
Pois se algum transeunte informa a localização de algo, na cidade, dando-
lhe um ponto de referência, ele se queda absorto. E confessa: sentindo, no 
fundo de mim, terras reconquistadas ao esquecimento, que vão secando e 
delineando seu perfil; e nesse instante, e mais ansiosamente do que ainda há 
pouco quando lhe pedia que me informasse, continuo a procurar o caminho, 
dobro uma rua.., mas em meu coração... (Proust, 1999b, p. 70). 

Não bastasse a explícita referência ao tempo como quarta dimensão 
do espaço, não bastassem as quase dez páginas de discurso que a narrativa 
dedica à instauração dessa imagem emblemática, as referências à igreja de 
Combray se reiteram em inúmeras alusões nos demais volumes. E ela retor-
na, de forma igualmente enfática, nas últimas páginas do derradeiro volu-
me, O tempo redescoberto, quando o Narrador, ao refletir sobre a possibilida-
de de dar forma a sua obra literária, conclui que a essa obra imprimiria 
sobretudo certamente a forma – de ordinário para nós invisível – por mim 
pressentida outrora na igreja de Combray, em dias decisivos para minha 
formação – a forma do Tempo. Essa dimensão do tempo, já vislumbrada na 
igreja de Combray, eu procuraria torná-la continuamente sensível, numa 
transcrição do mundo por isso mesmo muito diferente da que nos oferecem 
nossos sentidos tão falazes (Proust, 2001, p. 289)4.  
                                                           
4  Há discordância entre a atual edição francesa e a tradução usada, que teve outra edição como 

original : ... marquerait certainement avant tout, dans celle-ci, la forme que j’avais pressentie autre-
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Por serem impossíveis conclusões mais extensas de interesse para o 
modelo e de outras considerações que o texto proustiano possa suscitar, redu-
zem-se a dois os aspectos a destacar, com base no contexto esboçado. 

Em primeiro lugar, vê-se como altamente significativo, sob os aspec-
tos literário e cultural, o modo como a noção teórica de espaço-tempo – cuja 
circulação coincide com o processo de criação do À la recherche – é incorpo-
rada pela narrativa e sutilmente figurativizada pela metáfora. Para dotar o 
tempo da materialidade que o Narrador sabe que ele não tem (como se viu 
acima, em O tempo redescoberto fica claro que a forma do tempo é de ordiná-
rio para nós invisível ), assimila-o a um meio físico, líquido por natureza, o 
mar, por exemplo. Mas trata-se de um tempo-mar que, não contendo água, 
se concretiza através de abóbadas e capelas, e que, não sendo medido por 
metros, deixa-se mensurar por épocas sucessivas. Assim, torna-se nítido o 
esforço analógico que faz a metáfora para materializar o tempo, o que só se 
torna possível quando ele é travestido em uma entidade física e espacialmen-
te sólida – o mar metaforizado, no caso. Por isso a metáfora se completa na 
igreja transmudada em navio, pois, recuperando o todo metafórico, o edifício 
de quatro dimensões impelia através dos séculos sua nave que, de abóbada 
em abóbada, de capela em capela, parecia vencer e transpor não simples-
mente alguns metros, mas épocas sucessivas. 

Por fim, a partir da estrutura lingüística do fragmento, e especial-
mente do léxico, pode-se ilustrar, de forma sintética, a possibilidade da rela-
ção entre o modelo galilaico e a narrativa, destacando sobretudo a presença 
do sistema de referência, uma vez que os papéis de sujeito e objeto são osten-
sivamente desempenhados, respectivamente, pelo Narrador e pelo edifício da 
igreja. Para tanto, relembre-se o que acima se disse quanto à narrativa: a 
ocorrência de duas descontinuidades – entre (a) o objeto e o sistema de refe-
rência; e entre (b) o sujeito e a descontinuidade primeira, ou seja, “a”. 

A fim de esclarecer a primeira, observe-se que no fragmento ocorre, 
sob o ponto de vista lexical, a dominância dos nomes sobre os verbos. Não se 
trata de prioridade simplesmente estatística, mas semântica, o que implica 
afirmar a precedência da descrição do lugar igreja sobre os eventos que aí 
                                                                                                                        

fois dans l’église de Combray, et qui nous reste habituellement invisible, celle du Temps. (Proust, 
1999a, p. 2398). 
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ocorrem. A função do verbo consiste em relatar poucos eventos, mas, princi-
palmente em dinamizar a descrição dos aspectos do lugar, com a prioridade 
do subsistema tópico. E quando se verifica, sob o ponto de vista semântico, o 
repertório dos nomes, constata-se que, ao lado daqueles que apontam para 
características gerais ou específicas do lugar (por ex.: iluminação, sol, pare-
des, pórtico, pia de água benta, vitrais, túmulos, etc.), sobressaem nomes 
próprios de personagens históricas, lendárias, religiosas ou bíblicas (por ex.: 
Assuero, Dagoberto, dama de Guermantes, Ester, Luís o Germânico, Pirane-
si, Rei Carlos VI, rei de França, Santo Agostinho, Santo Elói, Sigiberto, su-
cessores de São Luís, Teodoro e sua irmã) e indicadores ou dêiticos espaciais 
(por ex.: Balbec, Chartres, hotel de estilo medieval, Normandia, Paris, Reims, 
Vivonne), além de dêiticos temporais metaforizados (por ex.: inscrição latina, 
pó dos abades de Combray, primavera histórica, séculos, velhice argentada, 
noite merovíngia) que envolvem o passado também histórico, isto é, que 
transcende o observador, o objeto e o próprio momento da observação. 

Pois bem, todo esse repertório nominal que não envolve diretamente o 
lugar observado, a igreja, assume a função de ancorá-la no espaço-tempo 
que a precede. É um contínuo espácio-temporal que não só permite ao Nar-
rador (no interior do texto) instituir seu discurso, mas que também instruirá 
o leitor de ontem ou de hoje (no exterior do texto) sobre como construir o 
sentido do fragmento e de toda a obra. Esse espaço-tempo de cujo interior 
sobressai a igreja é a cultura, a cultura do Ocidente, da Europa, da França, 
de Combray – sistema de referência em que a igreja, como objeto observado, 
se individualiza e assume sentido. 

O domínio da linguagem, que tem o Narrador, habilita-o então, cons-
ciente ou inconscientemente, a construir um texto com densidade cultural, o 
que significa, aqui, com profundidade histórica. Apenas um, dos muitos 
exemplos possíveis, pode ilustrar isso: na descrição das tapeçarias em que 
Assuero e Ester simulam traços de um rei de França e de uma dama de 
Guermantes, é evidente a transposição e a projeção do espaço discursivo do 
Antigo Testamento para o discurso-presente do Narrador, no interior-
presente da França, e da própria região de Combray, onde assistem os 
Guermantes. 
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Visão e voz, portanto, articulam-se no processo, para fundar, desde as 
descontinuidades do nome e do verbo, o espaço-tempo narrativizado, pela 
riqueza das possibilidades combinatórias da língua: na frase, no parágrafo, 
no fragmento ou no romance todo. Modos de ver e de dizer que só se explicam 
e interpretam contra o fundo geral da cultura – sistema de referência espá-
cio-temporal de contínuo e indiscernível horizonte. 

 
 

Referências 

AGOSTINHO, Santo. Confissões. 18. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 

BRENNAN, Richard. Gigantes da física. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1998. 

DOSSE, François. A história à prova do tempo. São Paulo: Ed. UNESP, 2001. 

ECO, Umberto Pós-escrito a O nome da rosa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 

EINSTEIN, A. Sobre la teoria de la relatividad especial y general. Madrid: Alianza, 
1994. 

EINSTEIN, Albert, INFELD, Leopold. A evolução da física. Lisboa: Livros do Brasil, [s. 
d.]. 

GALILEI, Galileo. Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo ptolemaico y 
copernicano. Madrid: Alianza, 1994.  

GENETTE, Gérard. Figuras. São Paulo: Perspectiva, 1972. 

_____. Discurso da narrativa. 3. ed. Lisboa: Vega, 1995. 

HAWKING, Stephen. Uma breve história do tempo. 30. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1988. 

HAWKING, Stephen; PENROSE, Roger. A natureza do espaço e do tempo. Campinas: 
Papirus, 1997. 

KERN, Stephen. Il tempo e lo spazio; la percezione del mondo tra otto e novecento. 
Bologna: Il Mulino, 1995. 

LOTMAN, Jurij M; USPENSKIJ, Boris A. Tipologia della cultura. Milano: Bompiani, 
1995. 

LOTMAN, Iuri M. La semiosfera - I. Madrid: Cátedra, 1996. 



 

Revista da ADPPUCRS, n. 4, dez. 2003 93

LUHMANN, Niklas. Introducción a la teoria de sistemas. México: Univ. Iberoamerica-
na, 1996. 

_____. Sistemas sociales; lineamentos para una teoria general. Barcelona: Anthropos, 
1998. 

PINO, Dino del. Espaço e textualidade. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1998. 

_____. Do limiar; estudo introdutório. In: _____ (org.). Semiótica: olhares. Porto 
Alegre, Edipucrs, 2000. p. 91-116. 

_____. Liminaridade e alegoria em A jangada de pedra, de José Saramago. Cadernos 
do Centro de Pesquisas Literárias da PUCRS, v. 8, n.2, dez. 2002. p. 218-229. 

POULET, Georges. O espaço proustiano. Rio de Janeiro: Imago, 1992. 

PROUST, Marcel. A la recherche du temps perdu. Paris: Gallimard, 1999a. Texte établi 
sous la direction de J.-Y. Tadié. 

_____. No caminho de Swann. Tradução de Mário Quintana. 20. ed. Porto Alegre: 
Globo, 1999b. 

_____. O tempo redescoberto. Tradução de Lúcia M. Pereira. 14. ed. Porto Alegre: 
Globo, 2001. 

RAY, Christopher.Tempo, espaço e filosofia.Campinas: Papirus, 1993. 

RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. Campinas: Papirus, 1994, 1995, 1997. 3 v. 

SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de lingüística general. 3. ed. Buenos Aires: Losada, 
1959. 

 

 

 

 

 

 

 





 

Revista da ADPPUCRS, n. 4, dez. 2003 95

PESQUISA EM SALA DE AULA –  
UMA EXPERIÊNCIA ESTIMULANTE 

Marisa Magnus Smith1  
Silvana Souza Silveira2 

 

“No meu entender o que há de pesquisador no professor não é 
uma qualidade ou uma forma de ser ou de atuar que se acres-
cente à de ensinar. Faz parte da natureza da prática docente a 
indagação, a busca, a pesquisa. O que se precisa é que, em sua 
formação permanente, o professor se perceba e se assuma, por-
que professor, como pesquisador.” (Paulo Freire, 1997, p. 12) 

 
RESUMO 

O presente texto aborda questões relacionadas ao fazer docente, particu-
larmente no que diz respeito à prática cotidiana da pesquisa. As reflexões 
apresentadas decorrem da experiência das autoras como participantes do 
curso de capacitação A Pesquisa em Sala de Aula, um dentre os vários o-
ferecidos pelo Programa de Estudos sobre Aprendizagem e Ação Docente 
no Ensino Superior, oferecido pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, 
por meio do Setor Didático-Pedagógico (SEDIPE), aos docentes da PUCRS, 
no primeiro semestre de 2003.  
 
 
 
 
 

                                                           
1 Doutor em Letras – Faculdade de Letras 
2 Mestre em Letras – Faculdade de Letras 
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Este artigo inclui uma fundamentação teórica, seguida pelo relato de 
duas atividades de pesquisa em sala de aula na área de Letras, uma em 
língua inglesa e outra em língua portuguesa. A conclusão sugere que a 
pesquisa em sala de aula é uma alternativa pedagógica positiva para profes-
sores que buscam desenvolver a co-responsabilidade na construção de sabe-
res compartilhados, por meio de processos formadores e emancipatórios. 

A escolha de uma epígrafe nunca é gratuita. Paulo Freire nos prece-
de porque com ele aprendemos que ser professor é viver em permanente 
“inquietação pedagógica”, indagando, buscando, pesquisando alternativas 
para nosso fazer docente, neste compreendidos nós, nossos alunos e nossas 
circunstâncias. Foi justamente essa não-acomodação que nos mobilizou à 
procura de novas propostas para o nosso cotidiano de sala de aula que nos 
levou, professoras do curso de Letras desta Universidade, a um mesmo e feliz 
destino, experiência que queremos compartilhar com nossos colegas. 

No primeiro semestre de 2003, o Setor Didático Pedagógico (SEDIPE), 
da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, atendendo a uma das prioridades 
do Plano Estratégico da PUCRS para 2002-2010 – investir na capacitação de 
seus docentes –, promoveu vários cursos de capacitação, dentre os quais o 
intitulado “Pesquisa em Sala de Aula”, ministrado pelos professores Dr. 
Maurivan Guntzel Ramos e Dr. Roque Moraes.  

Freqüentado por colegas das mais diferentes áreas, tais como Enge-
nharia, Arquitetura, Nutrição, Educação, História, Ciências Aeronáuticas, 
Educação Física, o curso constituiu uma oportunidade única para partilhar 
reflexões e experiências com colegas que, embora de origem tão distinta, 
tinham um interesse comum: a procura de alternativas pedagógicas que 
pudessem motivar, encantar, seduzir seus alunos neste mundo em que a 
demanda por resultados imediatos são um convite à superficialidade, e no 
qual paradigmas se opõem, complementam, interagem vertiginosamente, às 
vezes com efeitos lamentáveis. 

Combinando poucas horas de ensino presencial com um grande en-
volvimento em atividades virtuais compartilhadas, via grupo Yahoo, o “cur-
so” tornou-se um verdadeiro laboratório de pesquisa, no qual tivemos opor-
tunidade de realizar na prática o que discutíamos teoricamente, experimen-
tando como alunos situações semelhantes às vividas como professores. 
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Esses encontros trouxeram para nós, professoras por eleição e por ofí-
cio com experiência docente já sedimentada, a inquietante, estimulante e 
desafiadora constatação de que há todo um universo de alternativas pedagó-
gicas que se mostram a quem tem “olhos para ver”, quando se trata de pes-
quisa em sala de aula.  

 
Ajustando conceitos  

Inicialmente, é necessário buscar uma definição para a expressão-
título do curso, já que podemos entendê-la de distintas maneiras. Pesquisa é 
uma palavra polissêmica, mas todos os significados remetem à procura de 
algo, como a resposta a uma pergunta ou a solução para um problema. De 
outra parte, a sala de aula é, literal e metaforicamente, o espaço instituído 
para a busca de soluções para problemas e respostas para perguntas, como 
bem diz Pedro Demo3 (1997): 

 
Até certo ponto, pesquisar e educar são processos coincidentes. 
Daí segue que o aluno não vai à escola para assistir à aula, mas 
para pesquisar, compreendendo-se por isso que sua tarefa cru-
cial é ser parceiro de trabalho, não ouvinte domesticado 
(p. 11). 

Nessa lógica, toda sala de aula seria uma espécie de “laboratório” e 
toda atividade pedagógica, uma atividade de pesquisa. Entretanto, parece 
não ser exatamente o que se observa, fato confirmado pelas duras palavras 
de Demo (2000): “Hoje, o professor é mero instrutor. Acha que sua habilidade 
é apenas a de repassar conhecimentos e procedimentos, mantendo em si e no 
aluno o fosso medieval do alinhamento impositivo.” (p. 11) Até certo ponto 
exagerado, fica o registro como provocação, e passamos a esclarecer de que 
pesquisa e de que aula estaremos falando aqui. 

A pesquisa em sala de aula como a entendemos não se reduz a um 
método de estudo ou de ensino; é antes um princípio, uma crença, um estado 
                                                           
3 Não por acaso, Pedro Demo, conhecido e respeitado por suas propostas pedagógicas inovadoras, foi 

um dos estudiosos escolhidos pelo Projeto Reflexões para dialogar com os docentes da PUCRS em 
seus encontros.  
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de espírito, que ilumina e orienta o trabalho do professor, envolvendo-o e a 
seus alunos em permanente “atitude de pesquisa”. Pesquisar significa, as-
sim, problematizar verdades e conhecimentos existentes, construir hipóteses 
de solução plausíveis, testá-las, descartando as falsas e formulando outras, 
até que as evidências permitam a alunos e professor (re)construírem o co-
nhecimento e submetê-lo, por meio de argumentos teóricos e empíricos, à 
crítica de seus pares. 

Parece estarmos descrevendo procedimentos de uma pesquisa dita 
“científica”? Não só parece, como realmente estamos. Mas estamos propon-
do, igualmente, que nossa sala de aula – em qualquer nível em que nos 
encontremos, da Educação Infantil ao Pós-Doutorado – se abra ao espírito 
investigativo, transformando-se de modo permanente em lugar de “fazer 
ciência”, como postula Demo (2000):  

 
Questão absolutamente fundamental é tornar a pesquisa o am-
biente didático cotidiano (...) para desfazer a expectativa arcai-
ca de que pesquisa é coisa especial, de gente especial. Por conta 
dessa crença frívola, o professor também não se entende como 
pesquisador. Acha que pesquisador é um ser complicado, que 
faz coisas complicadas, que ele mesmo não estaria à altura de 
fazer. (p.12) 

 
Nesse sentido, a pesquisa, está na vida e constitui-se na forma de 

passar por ela criticamente, tanto no sentido de cultivar a consciência crítica 
quanto no de intervir na realidade; assume uma dimensão política, que 
norteia nossa maneira de ver o/ ser no mundo, de tal sorte que se torne pos-
sível: a) desenvolver a autonomia no aluno, estimulando-o a aprender a 
aprender; b) romper com a tradição de que ao professor cabe o papel de 
“transmitir” conteúdos, como se ele fosse o detentor absoluto do conhecimen-
to; c) contribuir para a formação de um aluno crítico, capaz de fazer esco-
lhas; d) ser recurso, estímulo, motivação, especialmente para os mais resis-
tentes ao envolvimento que a construção do conhecimento exige.  
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Aproximando-nos da prática 

Para pesquisar, é necessário, em primeiro lugar, que se tenha uma 
pergunta genuína, para a qual se deseje/necessite buscar uma resposta.  
A sala de aula, tanto quanto possível, será o lugar onde tanto as perguntas 
como as respostas surgirão da própria vivência dos alunos, de seu conheci-
mento de mundo. Esse saber empírico, entretanto, não é suficiente para dar 
validade à investigação: é necessário que a construção de hipóteses e de 
argumentos tenha embasamento teórico consistente. É o que Moraes (2003a, 
p.6) denomina interlocuções teóricas. Argumentos consistentemente emba-
sados, porém, somente serão validados cientificamente por meio de dados 
concretos, “que ancorem os argumentos na realidade: são as interlocuções 
empíricas” (Moraes, 2003a, p. 6-7).  

Como se pode depreender, a dinâmica da pesquisa de que falamos é 
circular: parte da realidade e a ela retorna, para encontrá-la (e também aos 
alunos e professor) transformada, pois ao longo do percurso ocorreu a 
(re)construção do conhecimento e, conseqüentemente, a transformação da 
realidade. Evidentemente, os resultados oriundos das interlocução teórica e 
empírica não advêm diretamente das fontes consultadas ou da realidade 
observada – são antes saberes filtrados, (re)formulados pelos alunos-
pesquisadores. Esse processo de coleta e manipulação de dados é nevrálgico, 
porque nele intervêm múltiplos fatores, dentre os quais a escassa compreen-
são leitora dos alunos e a nefasta prática de apropriação indiscriminada de 
idéias alheias, agravada hoje com a possibilidade de “pesquisa” via internet 
– o que dificulta, quando não distorce a interlocução teórica. Como anteci-
par-se, então, a essas variáveis negativas, impedindo-as de invalidar todo o 
processo? 

Antes mesmo de encontrarmos solução para esse questionamento, 
percebemos que outras questões afloram, relacionadas aos alunos, a nós 
mesmos e às nossas condições de trabalho, tais como: 

• em relação a nossos alunos: Como estimulá-los a aderir a propostas 
que implicam mais envolvimento, mais trabalho? Como criar neles 
(e com eles) a necessidade (e a vontade!) de tomar a si a responsa-
bilidade de construir a própria aprendizagem? Como contor-
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nar/remover obstáculos de ordem prática, manifestados em expres-
sões como: “Trabalho o dia inteiro.” “Não tenho tempo / recursos 
financeiros / condições de acesso à internet...”? Desculpas? Talvez. 
Mas reais problemas, em muitos casos. 

• em relação a nós, professores, e às nossas condições de trabalho: 
Como tornar realidade nossa opção por uma “pedagogia pela pes-
quisa”? Que conteúdos priorizar? Que alternativas utilizar em dis-
ciplinas com perfil pouco apropriado à prática que pretendemos 
instituir? Como contornar/superar obstáculos de ordem prática, tais 
como turmas muito grandes e heterogêneas, insuficiência de recur-
sos técnicos e infra-estruturais, pouco ou nenhum tempo para o 
preparo das aulas? Como conciliar propostas arrojadas, que de-
mandam criatividade e tempo, com as exigências de programas fi-
xos e de currículos cada vez mais enxutos? Como implantar nossas 
propostas em ambientes acadêmicos caracterizados por um ensino 
do tipo bancário4 sem causar descontinuidade no trabalho e desar-
monia entre os colegas?5 

 
 
Finalmente, a mais complexa das questões: Como proceder à avalia-

ção, num contexto em que imperam as provas e os resultados quantitativos 
(p1 + p2 + p3 = N ÷ 3 = G1), com suas soluções, límpidas, matemáticas, 
confortavelmente inquestionáveis?  

Nossas verdades estremecem, quando, como agora, tentamos resolver 
um problema e nos reconhecemos frágeis e inseguras diante da experiência 
de “aprender”. Constatamos que construir conhecimento de forma comparti-
lhada, com base em pressupostos de responsabilidade e liberdade, é tarefa 
trabalhosa, quando não frustrante, e precisamos estar preparadas para isso, 

                                                           
4 Expressão utilizada por Paulo Freire em Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra, para 

qualificar alguns modelos tradicionais de ensino.  
5 Vale aqui a palavra de Paulo Freire (sempre ele!): “É não só interessante mas fundamentalmente 

importante que os estudantes percebam as diferenças de compreensão dos fatos, as posições às vezes 
antagônicas entre professores na apreciação dos problemas e no equacionamento de soluções. Mas é 
fundamental que percebam o respeito e a lealdade com que um professor analisa e critica as postu-
ras dos outros.” (2000, p.18)  
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sobretudo porque dar as costas a essa opção pedagógica significa para nós, 
hoje, optar pelo mais fácil, mais seguro mas, infelizmente, mais inútil. De 
toda sorte, nosso destino está delineado, porque voltar ao que fomos/acre-
ditávamos é impraticável – completamos um primeiro ciclo: nossa realidade 
e também nós não somos mais as mesmas.  

Diante dessas constatações aparentemente pessimistas, somos tenta-
das a acreditar que nos fizemos vítimas de uma armadilha: o que temos não 
nos satisfaz, e o que queremos é muito difícil de construir! Mas Paulo Freire 
vem, mais uma vez, em nosso auxílio:  

 
“Em que pese o ensino “bancário”, que deforma a necessária 
criatividade do educando e do educador, o educando a ele assu-
jeitado pode dar, como se diz na linguagem popular, a volta por 
cima (...). Neste caso, é a força criadora do aprender de que fa-
zem parte a comparação, a repetição, a constatação, a dúvida 
rebelde, a curiosidade não facilmente satisfeita, que supera os 
efeitos negativos do falso ensinar. Esta é uma das significativas 
vantagens dos seres humanos – a de se terem tornado capazes 
de ir além de seus condicionantes.” (Freire, 2000, p. 18) 

Certas de que somos capazes de “ir além de nossos condicionantes”, é 
hora de examinar a possibilidade de implementar um fazer pedagógico que 
leve em consideração este “educar pela pesquisa” de que tanto falamos. 
Afinal, como confessou nosso professor-colega-amigo Maurivan, em uma 
reflexão semanal6: Não tem outro jeito. É fazer ou fazer. Tentar ou tentar. 

As propostas descritas abaixo constituem apenas sinalizações suges-
tivas, meros exemplos do muito que se pode “inventar” quando estamos 
dispostos a abrir a sala de aula ao mundo. Nesse sentido, cada professor 
precisa saber propor seu modo próprio e criativo de teorizar e praticar a 
pesquisa, renovando-a constantemente e mantendo-a como fonte principal 
de sua capacidade inventiva (grifo nosso) (Demo, 1997, p 15). 

                                                           
6 Uma das atividades mais enriquecedoras do curso A pesquisa em Sala de Aula foi a de elaborar 

reflexões semanais sobre assuntos afins ao curso, as quais eram socializadas, via Yahoo, com todos 
os participantes do grupo. 
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Língua inglesa e a pesquisa na sala de aula 

Profa. Silvana Souza Silveira 
 

Os participantes da atividade aqui descrita, 18 no total, são alunos da 
Faculdade de Turismo, cursando a disciplina de Língua Inglesa A, primeiro 
semestre, na Faculdade de Letras. A classificação A indica que se trata de 
um grupo com conhecimento Intermediário-Superior (Upper-Intermediate) 
dessa língua, adquirido fora da universidade, por meio de cursos ou de inter-
câmbio cultural em países de língua inglesa. Para esses alunos, conhecidos 
por seu perfil inquieto e desafiador, o conteúdo previsto para a disciplina 
parecia, a priori, extremamente monótono e aparentemente desnecessário, 
para não dizer “chato”. Em função dessa realidade, senti-me desafiada, ou 
melhor, “obrigada” a pensar em uma estratégia que tornasse as aulas de 
Inglês interessantes e significativas para eles (e para mim também!). Nesse 
momento, o curso Pesquisa em Sala de Aula convidava-nos a planejar e 
executar uma atividade baseada nos pressupostos teóricos em discussão. 
Resolvi, então, pôr em prática uma proposta pedagógica alternativa para a 
situação descrita. 

Como os alunos já vinham insistentemente questionando a necessi-
dade (na verdade, a obrigatoriedade) de cursarem inglês, propus uma pes-
quisa de campo sobre a importância, para o mercado de trabalho, de um bom 
conhecimento da língua inglesa para o profissional da área de Turismo. 
Para isso, num primeiro momento, em duplas, os alunos escolheram, dentre 
diversos segmentos do Turismo – agências, hotéis, casas de câmbio, museus, 
centros culturais, centros de eventos – um que os interessasse particular-
mente. A seguir, elaboraram, em sala de aula, sob minha orientação, um 
instrumento para coleta de dados, em duas versões: uma em português (que 
seria usada para a pesquisa) e outra em inglês (para ser entregue a mim). O 
instrumento, construído coletivamente, acabou por apresentar o seguinte 
formato: 
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INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DA LÍNGUA 
INGLESA NA ÁREA DO TURISMO 

 
Dados de identificação 
Segmento pesquisado: ..................................................................................................... 
N°. de informantes: ..................................................Data: ............................................. 
Pesquisador/a: ................................................................................................................ 
 
Instrução: Para cada questão, assinale um X no parêntese correspondente. 
 
(1)   Você usa o inglês no seu trabalho?   (   ) sim (   ) não  
(2)   Caso positivo, com que freqüência? (   ) raramente(   ) às vezes (   ) freqüentemente 
(3)   Que nível de inglês você julga necessário saber para realizar suas tarefas? 
                     (   ) básico  (   ) intermediário  (   ) avançado  
(4)   Com que tipo de pessoas você se comunica em inglês em sua atividade profissional? 
                     (   ) turistas  (   ) empresários  (   ) outros .................................................... 
(5)   Qual é a nacionalidade das pessoas com quem você fala inglês?  
  (   ) australiana(   ) canadense(   ) inglesa(   ) norte-americana(   ) outra ........................ 

 
Em linhas gerais, o resultado encontrado pode ser assim resumido: 

• a língua inglesa é pouco utilizada nos ambientes de trabalho pes-
quisados; 

• nas poucas vezes em que é usada, o nível exigido não ultrapassa o 
básico.7 

 
Em tese, os dados – surpreendentes, até certo ponto – favoreciam a 

posição defendida pelos alunos, ou seja: Para que estudar inglês por cinco 
semestres, conforme as exigências do curso de Turismo, se esse estudo é 
aparentemente inútil? E o pior é que contrariava o tradicional discurso pe-
dagógico: “É muito importante saber uma língua estrangeira para qualquer 
carreira profissional, principalmente na área do Turismo”. Nessas 
circunstâncias, pensei: “E agora, o que é que eu vou dizer a eles?” 

Preparada para a controvérsia, propus a discussão dos dados e a a-
presentação das conclusões. Para a minha surpresa (e sorte!), a maioria dos 
alunos deu-se conta de que o fato de dominarem o idioma lhes concedia um 
                                                           
7 Obtiveram-se resultados diferenciados no segmento “hotéis”, todos 4 estrelas. Neste caso, as respostas 

apontaram para uma freqüência de uso da língua inglesa bastante significativa. 
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diferencial que, eventualmente, significaria vantagens na hora de candida-
tar-se a um bom emprego.  

Fiquei extremamente gratificada com essa experiência, não tanto pe-
los resultados da pesquisa (positivos, não obstante de início em desacordo 
com o esperado), mas pelo fato de ver meus alunos tão engajados numa 
atividade que, em sua simplicidade, proporcionou entrosamento, reflexão e 
crescimento a todos. Além disso, originou-se dessa experiência a idéia de 
expandir a pesquisa em outras direções, por exemplo, coletando dados em 
outros centros, tanto em nosso estado (Gramado, por exemplo) quanto em 
outros, como Florianópolis, Rio de Janeiro, Salvador, nos quais os turistas 
são mais numerosos e advêm de lugares bastante diversificados. Daí a pen-
sar em trabalhar em parceria com Faculdades de Turismo sediadas em 
outras regiões foi um “pulo”, e novas idéias já estão sendo gestadas para o 
próximo semestre... 

Para concluir, deixo aqui o seguinte pensamento, que, como se diz em 
inglês, é Food for thought: 

 
“Há um tempo em que o professor ensina o que sabe; depois 
vem um tempo que ensina o que não sabe.” 

Rubem Alves (1985) 
 
 

Língua materna: uma fonte permanente de pesquisa 

Profa. Marisa Magnus Smith 
 
A língua materna nos precede, atravessa, circunda e sucede: somos 

constituídos na e nos constituímos pela linguagem. E o que nós, professores, 
temos historicamente feito com esse objeto de conhecimento? Tratamos dili-
gentemente de “ensiná-lo” a nossos alunos. Estes vêm interagindo pela 
linguagem desde o nascimento (e com a voz materna e sons circundantes 



 

Revista da ADPPUCRS, n. 4, dez. 2003 105

mesmo antes de nascer, admite-se hoje) e nós, na melhor das intenções, 
apresentamos-lhes sua língua como algo a aprender...8  

Estabelecendo uma relação entre o ensino da língua-mãe e o tema 
aqui discutido, é possível perceber claramente que essa constitui um manan-
cial permanente, generoso e democrático9 de estudo, que permite a professo-
res e alunos tornarem-se “pesquisadores em tempo integral”, bastando para 
tanto identificar fatos da língua em uso que possam constituir matéria-prima 
para pesquisa. Tal estado de sadia e permanente curiosidade não deve ser 
confundido com improvisação; pelo contrário, exige, particularmente do 
professor – que deve ser sempre uma referência positiva – método, organi-
zação e acima de tudo, profundo conhecimento do conteúdo, porque, quando 
estimulamos no aluno o espírito investigativo, ele nos traz de volta, quase 
sempre, o inesperado... 

Diante da proposta de apresentar um projeto de pesquisa em sala de 
aula, e estando próximo o final do semestre, resolvi apresentar à análise de 
meus colegas e professores do curso uma experiência pedagógica realizada 
em 2002/2, que passo a descrever brevemente. 

A disciplina, Lexicologia e Semântica, nível 7 de Língua Portuguesa 
da Licenciatura em Letras, aborda conteúdos referentes à significação de 
palavras/expressões (relações semânticas, variações estilísticas, relação 
entre vocabulário e tessitura dos textos) bem como à atividade de lexicólogos 
e lexicógrafos. Como atividade de conclusão, os alunos desenvolvem, na 
Biblioteca Central da PUCRS, uma pesquisa lexicográfica aprofundada, 
tendo como material de estudo os diferentes tipos de dicionários existentes, os 
quais são identificados, analisados, comparados, devendo cada grupo sele-
cionar alguns para apresentação e análise no grande grupo.  

                                                           
8 É claro que esta afirmação não se aplica a todos os casos, já que as propostas pedagógicas referentes 

à língua materna muito têm evoluído, sendo as disciplinas de Prática de Ensino de nossa Faculdade 
de Letras um estimulante exemplo de que se pode, sim, romper com práticas milenares. 

9 Nada mais acessível a todos do que a língua materna – não se confundindo esta com a norma culta 
padrão, que é apenas uma variedade, cujo prestígio decorre exclusivamente de aspectos 
extralingüísticos.  
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Em 2002/2, optei por uma atividade diferente. Como dentro de dois 
meses seria realizada nossa Semana de Letras10 , tendo como tema “Letras e 
as Novas Tecnologias”, sugeri aos alunos construirmos em conjunto uma 
seção de comunicações articulada em volta desse tema, na qual cada grupo 
apresentaria à comunidade o resultado de uma pesquisa relacionada aos 
conteúdos da disciplina. 

Diante da concordância (entusiasmada) dos alunos, elencamos as-
suntos compatíveis com a temática Semana e o gosto de cada grupo. Sob 
minha orientação, formaram-se quatro grupos, selecionaram-se os assuntos 
e decidiu-se, no grande grupo, o nome mais adequado aos projetos, resultan-
do o que segue: 

Grupo 1 – “VC quer tc? A linguagem dos chats” 
Grupo 2 – “Dúvidas? Dicionários on line!” 
Grupo 3 – “CYBEROCA – o índio na internet” 
Grupo 4 – “Literatura em rede” 
 
Na seqüência, decidiu-se que todos coletariam materiais para agre-

gar ao que eu já havia disponibilizado e os trariam para análise da perti-
nência e confiabilidade das fontes, definindo, após, o rumo e o desdobramen-
to da pesquisa: tema, subtemas, justificativa, hipóteses, metodologia, recur-
sos, papel de cada participante, coordenação do grupo, dinâmica da apresen-
tação. Em síntese, o resultado preliminar foi este: 

O grupo 1 fez leituras teóricas sobre a linguagem utilizada pelos jo-
vens nas salas de bate-papo; coletou in loco expressões lingüísticas caracte-
rísticas dos chats; identificou e analisou emoticoms11; sistematizou os dados; 
levantou suposições fundamentadas relativas à repercussões desse linguajar 
sobre a escrita e organizou sua apresentação oral com recursos de multimí-
dia. 

As alunas do grupo 2 efetuaram extenso levantamento dos dicioná-
rios disponíveis na internet, tanto para consulta local quanto para download; 

                                                           
10 Evento da Faculdade de Letras que integra graduandos dos diversos cursos em seções de comunica-

ção, palestras, apresentações artísticas e outras atividades acadêmicas. 
11 Códigos utilizados em chats e e-mails, como as conhecidas carinhas que apresentam diferentes 

expressões. 
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registraram os sites e outras vias de acesso; criaram categorias para agrupá-
los por características recorrentes (talvez a mais importante etapa do proces-
so); selecionaram alguns para demonstração; organizaram a apresentação 
com suporte da internet para visualização e consulta a dicionários previa-
mente selecionado.  

O grupo 3, constituído na verdade por uma aluna, neta de indígenas, 
rastreou todo tipo de informação on-line sobre a temática indígena, na tenta-
tiva de confirmar sua hipótese – a de que existe pouco conhecimento infor-
matizado sobre nossas raízes indígenas, e quase nada dito “pela boca do 
índio.”  

Ou seja, o computadores do Laboratório de Línguas, e dentro da qual 
instalou um computador, onde os presentes podiam navegar em busca do 
“índio”. Seu objetivo era, também, evidenciar o paradoxo entre a cultura 
“civilizada”, cibernética, de prestígio, e a cultura indígena, esquecida, des-
valorizada e em vias de extinção.  

O grupo 4 – integrado por quatro alunos amantes da Literatura – 
buscou identificar autores literários brasileiros que dispõem de sites pró-
prios, fazendo o levantamento desses e analisando suas principais caracte-
rísticas, tendo como base conhecimentos teóricos acerca desses autores.  

Concluída a Semana de Letras, voltamos à sala de aula para avaliar 
o processo, concluindo que o saldo havia sido compensador, ainda que pu-
dessem ser feitos ajustes (como sempre!) em alguns aspectos. A experiência 
foi aprovada pelos presentes às comunicações e pelos organizadores da Se-
mana.  

Os subprodutos continuam aparecendo: nossa “índia” entusiasmou-se 
por aprofundar estudos em literatura indígena e já está cursando o mestrado 
em Letras; o conhecimento sobre as possibilidades de consulta a dicionários 
eletrônicos, sobre as particularidades da linguagem dos “chats” e sobre a 
presença de autores literários na rede foi socializado e ampliado, estimulan-
do a continuidade dos estudos. Além disso, o processo produziu um resultado 
paralelo notável: à medida que a pesquisa evoluía, todos opinavam, critica-
vam, sugeriam. Isso, aliado ao entusiasmo por uma tarefa que realmente os 
interessava, foi transformado um “conjunto” de alunos historicamente frag-
mentado e aparentemente resistente a mudanças em um verdadeiro grupo de 
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trabalho. Posso afirmar que foi uma das situações mais estimulantes que 
vivi como professora!... 12  

Para finalizar o relato dessa atividade que o acaso permitiu aconte-
cer, posso dizer, com Moraes, Galiazzi e Ramos (2003), que  

 
A pesquisa em sala de aula constitui-se numa viagem sem ma-
pa; é um navegar por mares nunca antes navegados; neste con-
texto o professor precisa saber assumir novos papéis; de algum 
modo é apenas um dos participantes da viagem que não tem in-
teiramente definidos nem o percurso nem o ponto de chegada; o 
caminho e o mapa precisam ser construídos durante a cami-
nhada.(p. 1) 

 

À guisa de conclusão 

Os relatos apresentados confirmam o que todos nós, educadores, já 
sabemos: é sempre possível encontrar alternativas inovadoras para tratar de 
antigos conteúdos. Reafirmam, igualmente, a adesão destas professoras à 
idéia subjacente aos fundamentos do curso A Pesquisa na Sala de Aula: o 
espírito investigativo deve perpassar, explícita ou veladamente, toda ativida-
de pedagógica que se proponha formar, em lugar de instruir. 

A propósito, lembramos o primeiro parágrafo do primeiro texto lido 
para a primeira aula do curso: 

 
O movimento da realidade do ser que compreende, age e vive se 
assemelha a um grande rio que corre para o mar. O rio carrega 
tudo que nele está, tudo sendo arrastado, geralmente com pouca 
reação dos participantes. Apenas alguns navegam o rio de mo-
do consciente e são estes que têm condições de influir no fluxo 
das águas, redirecionar o rumo do movimento, transformar o 
rio. O rio é o discurso, formação discursiva que carrega verda-

                                                           
12 E a pesquisa tradicional com os dicionários, na Biblioteca Central, ainda pôde ser realizada, agora 

com novos olhos, pois o conhecimento já havia “passado” pela lexicografia on-line. 
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des estabelecidas. Somente na medida em que essas verdades 
forem questionadas, possibilitando a construção de novos ar-
gumentos e novas formas de compreensão, é que podemos mo-
dificar o discurso no qual estamos imersos (grifo nosso) (Mora-
es, Galiazzi e Ramos, 2003, p. 1) 

Para alterarmos o rumo do rio, porém, é necessário, embora não sufi-
ciente, termos consciência de quem somos, do que sabemos e do que fazemos. 
Só então será possível instaurar-se outra condição, esta suficiente, talvez: 
tomarmos consciência de que há outras possibilidades de ser, saber e fazer.  

E já que as primeiras idéias do curso falavam do navegar, por que 
não nos encaminharmos para o final deste depoimento fazendo um contra-
ponto com a figura do navio de Theseus13, encontrada no último texto apre-
sentado para leitura em aula? Estaremos, assim, metaforizando os sucessi-
vos ciclos sobre os quais se assenta a (re)construção permanente do conhe-
cimento: 

O questionar é parte de um navegar com Theseus; perceber os 
problemas do barco que, mesmo necessitando continuar na sua 
rota, requer ser consertado enquanto singra os mares. Repre-
senta o cuidado do capitão e dos marinheiros em se assumirem 
parte do navio, garantindo com isso um navegar mais seguro. 
Entretanto, não basta perceber os problemas, é preciso conser-
tar o que está estragado. Isso constitui os outros elementos do 
educar pela pesquisa, especialmente o argumentar e o comuni-
car. (Moraes, 2003b, p.11). 

Quanto às muitas indagações propostas anteriormente, no segmento 
Aproximando-nos da prática, não as esquecemos. Elas nos acompanham e 
inquietam, e para a maioria não temos respostas. As soluções dependem de 
múltiplas variáveis, sobretudo da humana e singular circunstância em que 
se dá o encontro professor–aluno. Temos certeza, porém, de que para cada 
“Como?” haverá uma possibilidade de resposta se – e apenas se – a primei-
ra de todas as perguntas for respondida afirmativamente:  

                                                           
13 Barco da mitologia grega que, estando permanentemente a navegar, precisa ser consertado e reno-

vado enquanto navega. 
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Estou disposto/a, como professor/a, a buscar alternativas pedagógi-
cas mais efetivas e condizentes com um conceito de ensino emancipatório, 
que considere o conhecimento como provisório, o aluno como ser autônomo, e 
a relação professor-aluno como permanente e compartilhada construção?  

Encontramos uma exemplar resposta na fala da Maria Regina, nossa 
colega de curso – a quem aprendemos a admirar pela firme disposição para 
encarar o novo, não obstante eventuais adversidades contextuais – em uma 
de suas “reflexões semanais”: 

 
Até hoje me pego respondendo aos alunos com a frase: “Não 
tem meio certo, ou é ou não é certo.” Tenho plena consciência 
de que esta maneira de tratar as coisas é no mínimo prepotente, 
inibe o questionamento e desestimula a criatividade e a refle-
xão. O que já considerei “verdade absoluta”, o método de ensi-
no aplicado até então, já não me soa tão verdadeiro. Deixar de 
aceitar a realidade como ela nos é apresentada é o início de 
uma mudança. Sinto  que estas conclusões me levam a iniciar a 
busca de uma solução para o problema: aprender a ensinar a 
pensar. (grifos nossos) 

Acreditamos que o verdadeiro educador se constrói sobre o tripé des-
tacado acima: consciência, sentimento e provisoriedade (aqui entendida 
como disposição permanente para mudar). Afinal, não somos rigidamente 
professores, nem alunos cristalizados. De ensinantes e aprendentes somos 
feitos, e é por isso que podemos acreditar muito mais nas possibilidades do 
que nos limites. (Ramos, 2003b) 

Para pré-concluir, queremos dizer que estas reflexões se devem me-
nos às teorias e mais ao que pudemos experimentar nessas oito semanas de 
múltiplas (con)vivências. Estivemos todos “pesquisando em sala de aula”, e 
cada um levou consigo um saber diferenciado, (re)construído a partir do que 
se permitiu e do que lhe foi permitido fazer. Por isso, aos colegas e a nossos 
amigos-professores, nosso agradecimento. E nosso reconhecimento ao 
SEDIPE e à PROGRAD, pela oportunidade. 

Finalmente, relendo o velho mestre, encontramos as palavras ade-
quadas para atar as duas pontas de nosso texto: 
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“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses 
que-fazeres se encontram um no corpo do outro. Ensino porque 
busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso 
para constatar; constatando, intervenho; intervindo, educo“. 
(Freire, 2000, p.32) 

Que este relato possa estimular os colegas que já se encontram a bor-
do do navio de Theseus e entusiasmar muitos outros a juntar-se a nós, na 
tentativa de alterar o movimento do rio. 
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A INFORMAÇÃO VIRTUAL –  
A NOVA FACE DO PANÓPTICO 

Nelson Costa Fossatti1 

 
RESUMO 

Este artigo apresenta a informação, não apenas na perspectiva da redução 
de incertezas, enfoca o aspecto paradoxal desta dimensão, imprescindível 
no processo de monitoramento e supervisão das organizações e inconveni-
ente quando se reproduz no controle racional dos públicos. 
Preocupadas com os sistemas de informações, as organizações sempre de-
finiram um espaço de trabalho, necessário ao tratamento de dados à toma-
da de decisão. Atualmente tais espaços, passaram a se aliar a uma visão 
panóptica, atribuindo às organizações, o poder e a autoridade para especu-
lar sobre  o cotidiano de seus colaboradores. 
A busca da informação pelas organizações, não está ligada apenas à to-
mada de decisão. A informação passou a ganhar um caráter mais proprie-
tário, definindo uma nova lógica para seu consumo. Sistemas complexos, 
especializados em controles de dados e imagens virtuais, podem potencia-
lizar novos conflitos entre as organizações e seus públicos. Fato que convi-
da a área de Relações Públicas, a se reinscrever neste debate, não só pela 
função mediadora que lhe é atribuída, mas por ser também, o principal 
ator no processo de gestão de comunicação. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 PPGCS/ FAMECOS 
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Introdução 

Os canais de informação implementados com tecnologia digital em 
rede definiram uma nova natureza para a informação, a informação virtual. 
A operação de sistemas computacionais combinado com redes de comunica-
ção de dados permitiram quebrar as fronteiras que insulavam os dados 
empresariais e capilarizaram o processo de informação. 

Funções de transmissão, armazenamento e processamento de infor-
mações se inserem em um novo contexto da ação administrativa, passam a 
eleger a informação como uma das dimensões mais significativas no proces-
so de relacionamento entre os públicos. 

Isto se verifica através de sistemas virtuais que implementam as fun-
ções de armazenamento (disco ótico, sites, fichários, arquivos, papéis.), 
transmissão (telefone, fax, jornal, revista, TV, rádios) e processamento (re-
des, computadores, processadores) em arquiteturas dedicadas que permitem 
às organizações interligarem-se internamente (Intranet) ou externamente 
(Internet). 

Assim, tanto o setor público através de suas empresas de administra-
ção direta e indireta, como o setor privado passaram a preocupar-se em 
monitorar e controlar seus públicos não mais através de uma relação pre-
sencial; hoje, com a apropriação de tecnologias e sistemas inteligentes, as 
organizações se informatizaram e passam a atribuir certa racionalidade à 
gestão da informação.  

Desta forma, toda informação gerada, recebida, armazenada ou dis-
tribuída pela organização passa a ser discutida como propriedade da organi-
zação, isto significa que seus colaboradores não têm mais direito à privaci-
dade quando se trata do uso dos recursos tecnológicos que as empresas colo-
caram a sua disposição. 

O fato ocorreu inicialmente no âmbito da General Motors, conforme 
reportagem de Coltro (2003). 
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A demissão de 11 funcionários da GM e a advertência dada a 
outros 83 no final de maio, além do desligamento de outros dois 
empregados da Ford do Brasil, no início de junho reacendem a 
discussão sobre o uso indevido do e-mail e a privacidade na In-
ternet. 

Nesta mesma reportagem o autor cita o serviço prestado DATASUS 
(Serviço de Processamento de Dados do Sistema Único de Saúde), órgão do 
ministério da Saúde.  

O ministério autorizava, através de portaria, ao DATASUS, investi-
gar funcionários em caso de tentativas de invasão, envio de mensagens 
impróprias, desligamento remoto dos equipamentos. 

Complementando estas informações, uma pesquisa realizada pela 
Computerworld on line sobre se as corporações têm ou não o direito de tirar a 
privacidade do uso da Internet dos seus funcionários aponta que 58,62% dos 
entrevistados mostraram favoráveis ao controle de e-mail pelas empresas 
contra 41,38% . 

Estaríamos vivendo um novo Panóptico, ou um sistema mais sofisti-
cado mais inteligente que poderá legalmente ser implantado nas organiza-
ções? 

Este estudo se propõe encaminhar algumas reflexões sobre o contexto 
destas realidades, para tanto recorre à proposta do Panóptico de Bentham 
(1832), abordando sua evolução do estado tradicional para sua visão moder-
na que se oculta no processamento da informação virtual. De um lado se 
impõe o direito das empresas de tirarem a privacidade de seus colaboradores, 
implementando uma nova proposta do Panóptico, transparente, negociada e 
instrumental junto a seus públicos.  

Por outro lado, as várias faces do panóptico parecem estabelecer uma 
nova controvérsia, onde estão em jogo as razões morais e éticas que na época 
levaram seu autor a ser criticado por uns e exaltado por outros (o aparelho 
educacional, o “ovo de Colombo” da época, cujo princípio era: saber ser vi-
giado, sem saber quem está vigiando).  
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Informação e controle 

As funções de planejar, organizar, dirigir e controlar implicam con-
ceber sistemas mediadores à gestão de informações. As organizações moder-
nas não podem prescindir de um bom sistema de informações gerenciais. 
Dispor de um sistema de informações significa atender de um lado os requi-
sitos para tomada de decisão e por outro o controle global da gestão da orga-
nização. 

 
 

A informação 

Ambos sistemas de informações alimentam o processo de comunica-
ção entre os diversos públicos sendo elos importantes no processo de relação 
social entre seus colaboradores, tendo em vista que tem a função de monito-
rar de forma permanente os objetivos e metas das organizações. 

A tarefa de gerenciar é fundamentalmente uma atividade de proces-
samento de informações. Logo, pode-se compreender melhor por que Mintz-
berg (2001,pp.40-41), referindo-se à gerência de informações aponta “que o 
objetivo final do trabalho administrativo é o funcionamento de qualquer 
unidade organizacional, assim como a tomada de ações pode ser tomada 
diretamente através de pessoas,ou indiretamente através das informações 
obtida através das pessoas”. 

Conforme sugere o autor, o gerenciamento pelas informações se faz 
por três maneiras: “desenvolvendo sistemas, montando estruturas e impondo 
diretrizes” (p.42). Cada uma procura controlar como as pessoas trabalham, 
“desenvolvendo sistemas”, usa a informação para controlar o comportamen-
to das pessoas. 

Neste sentido pode-se verificar que em qualquer das opções, a dimen-
são informação destaca-se como variável de excelência no processo de toma-
da de decisões. Em nível institucional é recurso para definir diretrizes, esta-
belecer políticas e tomada de decisões estratégicas. Em níveis táticos é insu-
mo não só para o planejamento mas também para a geração de objetivos e 
metas a serem alcançados como avaliação e desempenho.  
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Outra preocupação, na gestão da informação, é a definição da topolo-
gia da rede uma função da natureza do trabalho e do perfil do usuário e o 
nível de operação. 

Conforme Tapscott & Gaston (1995) a arquitetura de uma rede de  
informação deverá atender compromissos não só com as áreas locais Lan 
(local-area networks) como também conectar-se com redes de longa distân-
ciaWan ( Wide-area networks ). 

Em níveis operacionais, deve-se preocupar se a informação tem cará-
ter permanente e decorre da atividade de supervisão e controle de recursos 
humanos.  

Neste sentido a informação torna-se input básico, principalmente 
quando organização busca produtividade, qualidade e satisfação dos clientes 
ou em outras palavras busca a eficiência, eficácia e efetividade através do 
controle e avaliação de seus resultados. 

 
 
Informação virtual 

No dizer de Epstein (1988,p.35) informação ou redução de incerteza 
corresponde à eliminação de todas as alternativas que não aconteceram em 
uma dada situação. Littlejohn (1982,153) destaca informação como uma 
medida de incerteza ou entropia numa dada situação. Simões (1995,p.156) 
relaciona informação ao processo decisório da organização, como redução de 
incerteza, algo intrínseco a toda remoção do desconhecimento; este mesmo 
autor sugere que o conceito de informação oferece um continuum ou um 
espaço conceitual mais abrangente capaz de abrigar múltiplas definições. 
Assim, pode-se verificar a amplitude deste conceito, em função da sua natu-
reza, da estrutura, e da mensagem: a informação deve responder a uma 
questão do receptor, deve ser uma mensagem verdadeira, deve ser distribuí-
da em tempo hábil, ter curta duração deve influir no processo decisório, deve 
ser uma novidade, deve organizar a gestão. 

Necessária à gestão de comunicação, Simões (2002,p.80) prescreve 
que a informação interessa simultaneamente à organização e aos públicos, 
uma vez que “ é utilizada para melhorar processo decisório de ambas as 
partes”. De sorte que dispor de informações junto aos públicos, assim como 
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interagir com os grupo de interesses no destino da organização (stakehol-
ders), passa a ser uma função debitada aos profissionais de Relações Públi-
cas. Cabendo à área de RRPP desenvolver a gestão de comunicação conveni-
ente, negociar o processo de intervenção, bem como, conjugar os recursos de 
comunicação com a ação administrativa da organização. 

Muito embora a informação tenha seu caráter efêmero, Oliveira 
(1992,p.35) sugere considerar os atributos de oportunidade e de prioridade 
da informação. 

“Uma informação que não seja distribuída em tempo hábil da 
tomada de decisão perde praticamente o sentido. Sua capacida-
de de reduzir incertezas está associada à oportunidade de sua 
distribuição, assim como a identificação das prioridades será 
função direta do processo de planejamento e controle que identi-
ficam a necessidade de avaliação e controle”. 

Tais atributos permitem indagar sobre a idéia de informação, no 
chamado espaço de comunicação virtual. A tecnologia, ao apropriar inteli-
gência aos meios de comunicação, determinou uma nova forma de relação 
entre os públicos, fato que passou a cobrar das organizações, a gestão de 
comunicação no espaço virtual.  

O latim deu origem à palavra virtualis derivado de virtus, vigor, força 
corpórea, virtude, potência. É o que está em potência na realidade. O acesso 
virtual foi resultado da implementação de arquiteturas inteligentes, que 
passaram a operar em backbone de alta capacidade, respondendo a novos 
meios de comunicação, via Infovias, wireless, satélites, permitindo a transi-
ção da rede DARPA em 1969, ARPANET na década de 1980, para maior 
rede de comunicação interativa, a Internet, a partir de 1990. 

Portanto, a combinação de uma série de tecnologias permite estabele-
cer formas de comunicações onipresentes e das mais variadas dimensões em 
qualquer espaço da aldeia global, determinando a informação virtual. O 
estado virtual está presente na forma de como interagir com o real. O ho-
mem, através de suas redes inteligentes, não só foi capaz de simular o real 
como interagir com a representação deste real, não referenciado: 

 
 



 

Revista da ADPPUCRS, n. 4, dez. 2003 121

“a comunidade virtual vive sem lugar de referência estável: em 
toda parte ,onde se encontrem seus membros móveis...ou em 
parte alguma,quando uma pessoa, uma coletividade, um ato 
uma informação se virtualizam, eles se tornam“não presentes”.  
Levi (1999, p.20) 

No dizer de Deleuse (1980), é uma forma de desterritorialização, o 
que significa passar a existir em potência.Levi (1999p.21), ao retomar a idéia 
de potência,se refere aos equipamentos processadores de acesso,apontando 
que “o computador é um operador de potencial da informação ou seja, a 
partir de dados iniciais de um modelo, ou um meta texto, determinado pro-
grama pode definir um número indefinido de manifestações visíveis” . 

Neste contexto, é possível identificar duas dimensões importantes pa-
ra situar o virtual, que ocorrem através de representações cognitivas con-
forme Cadoz, (1994p12) destaca: 

 
“a dualidade entre o perceber o que existe e o que é suscitado fo-
ra de nós,os fenômenos que solicitam nossos sentidos são sem-
pre reais são fenômenos físicos [...] as representações cognitivas 
que desencadeiam no nosso cérebro podem corresponder a obje-
tos que existem realmente ou objetos que não existem . quando 
existem estes objetos são reais , caso contrário podemos classifi-
cá-los como virtuais “. 

O conceito de virtual mais adequado à informação é, no dizer de Ca-
doz (1994, p.24), “uma forma de representação da realidade onde o compu-
tador é mais que o meio desta representação”. A iteratividade virtual ocorre 
no espaço de representação mediado por rede de processamento inteligente, 
oferece múltiplos acessos de comunicação a uma audiência globalizada. Nas 
organizações a idéia de virtualidade se associa à possibilidade de profissio-
nais trabalharem em um mesmo projeto, em um mesmo programa sem a 
necessidade de estarem frente a frente. 
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Na atividade de administração da informação o acesso virtual torna-
se o espaço de representação onde ocorre a ação administrativa. Administrar 
a informação virtual de uma organização significa a gestão de comunicação 
sobre interações não presenciais, na rede ou no ciberespaço.  

A idéia de um ciberespaço, proposta por Levy (1991), passa a ser o 
lugar, onde é possível praticar uma interação dissociada, ou seja, sem estar 
presente, o que no dizer de Shermehorn (1999,p.344) significa,  

  
À proporção que as organizações se tornam cada vez mais glo-
bais em operações e perspectivas, os grupos mediados por com-
putadores podem trazer vantagens importantes, permitindo as 
pessoas, espalhadas por diversos locais, trabalhar e resolver 
problemas conjuntos sem estarem cara a cara.  

Esta nova forma de trabalhar o real, através de uma representação 
deste real via rede estabelece a concepção de escritórios virtuais, (home offi-
ce, home work), permitindo implementar Sistemas de Informações Geren- 
ciais- SIG , em que a tomada de decisão passa ocorrer em tempo real, arma-
zenar dados e informações para futuras avaliações e feedback. 

É possível neste espaço de representação (Internet), disponibilizar in-
formações, manifestar opinião, veicular demandas sociais, estabelecer inte-
rações de forma participativa entre agentes públicos e a sociedade. 

Portanto, a informação virtual explica uma nova realidade, com a 
pretensão de ser real, é mais um instrumento capaz de reduzir as incertezas 
e influenciar o processo decisório, mas talvez, ainda esteja muito longe de 
eliminar os conflitos. 
 

Controle 

O controle pode ser visto como uma função administrativa que anali-
sa, avalia, compara metas alcançadas com padrões de desempenho pré-
fixados para efetuar as ações corretivas necessárias. 

Considerada uma função ímpar na gestão das organizações, a ativi-
dade de controle oferece dados atualizados para informar o planejamento, 
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que por sua vez implementa o Balanced Scorecard-BSC (Kaplan, 1998), 
moderno instrumento de gestão e, também de controle, que não só monitora o 
planejamento estratégico das organizações como também corrige os desvios, 
objetivos e metas a serem alcançadas. 

Snell e Batman (1998,p.430) conceituam controle como um “processo 
ou qualquer processo que orienta as atividades dos indivíduos na direção da 
realização de metas organizacionais”. 

‘Controle’ pode ser definido em função de um sistema informatizado, 
como um processo utilizado em tecnologia controlada por computador em 
que operadores multi-habilitados, mais que especialistas, se permitem execu-
tar ações corretivas sobre um dado objetivo a ser alcançado. 

Quando Drucker (1962) propôs a Administração por Objetivos – APO, 
sua idéia era estabelecer um sistema de planejamento e controle capaz de 
responder a um acompanhamento dos objetivos a serem alcançados de forma 
permanente.  

As organizações são ricas em controles, auditorias, inspeções, inves-
tigações monitoramento, supervisão, fiscalização, investigação, espionagem, 
avaliações de desempenhos onde a informação representa o insumo básico, 
para avaliar e decidir sobre ações corretivas, buscando a inspecionar produ-
tos, detectar defeitos na produção ou a insatisfação no atendimento aos clien-
tes.  

Importa que o controle zele pela qualidade e seja capaz de levar ao 
cliente não apenas a satisfação, mas, criar condições para fidelização à  
organização prestadora dos serviços. 

Neste nível estão os controles pelos “ciclos de controle de qualidade” 
chamados CCQ’s, “programas de zero defeito”, Gestão para Qualidade Total- 
GQT, em que a palavra check (verificar)faz parte do PDCA proposto por 
Deming (1990), Juran (1991), que estabelece um processo de avaliação per-
manente, de melhoria contínua, de tomada de decisão com base em dados e 
fatos buscando qualificar a gestão da qualidade.  

Outros sistemas como os Sistemas de apoio a decisão em grupo-GDSS 
(group decision-support systems) conforme propõe De Sanctis (1985,p.10), 
“um sistema de informações interativo baseado em computadores que facilita 
os esforços de um grupo para resolver problemas complexos desestrutura-
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dos...”  um instrumento que está sempre requisitando novas informações 
com base em sistemas especialista. 

Através destes sistemas os controles se definem e requisitam a todo 
momento a “tecnologia de informação”. As informações possibilitam cada 
vez mais dados para o administrador, investigar, avaliar e tomar decisões. 
Por isso o uso atual de sistemas especialistas dedicados a tomada de decisão 
como SE (Expert Systems) conforme diz Shermehorn (1999,p.345), “sistemas 
de softwares e inteligência aplicada que imitam o pensamento de especialis-
tas humanos e, assim fazendo oferecem ao usuário conselhos coerentes e 
especializados para o processo decisório”. 

O sistema de controle não dispensa informações atualizadas; controle 
e informação concorrem paralelamente no processo administrativo, ambos se 
realimentam para buscar a maior eficácia, eficiência e efetividade nas orga-
nizações.  

A tecnologia moderna desenvolve atualmente recursos inteligentes, 
capazes de responder a todas formas de controle, definindo novos paradig-
mas no processo de comunicação.  

Um destes paradigmas de comunicação parece insinuar-se entre os 
públicos, é resultado do que Castells (1999) chamou de “sociedade em rede”, 
ou de outro modelo que valoriza a informação,bit a bit, que responde pela 
“vida digital” conforme propõe Negroponte (1995). Estas duas visões se 
complementam ao incorporar a idéia de virtualidade proposta por Levy 
(1999) como “a inteligência coletiva”. Assim, embora isolados, os três auto-
res apontam uma certa inteligência distribuída nas redes de comunicação 
que permitem disponibilizar milhares de informações aos públicos, indepen-
dente do tempo e do espaço. 

Uma outra forma de controle que está sendo implementada junto às 
organizações responde pelo controle de imagem. Tais controles passam a 
exigir informações de várias ordens, principalmente, quando atendem ao 
interesse social, como é próprio da prevenção em segurança, que de forma 
legal zelam pelo dia-a-dia do indivíduo cidadão. 

Modernos sistemas de informações podem apresentar um caráter 
mais institucional de controle, aqueles que transmitem informações via 
telescópio como o Huble, ou o sistema Sivam da Amazônia, os satélites 
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GOA/NOA que varrem diariamente a terra para fotografar e controlar o meio 
ambiente, assim como sistemas de controle meteorológicos para detectar 
informações de ciclones, tempestades furacões etc. 

Sistemas mais sofisticados como o “Space Imaging” (imageamento 
espacial) com satélite espião KH keyhole, (buraco de fechadura) lançado em 
5 de outubro de 2001, capaz de registrar objetos de 10 cm de comprimento na 
superfície terrestre foi desenvolvido para assegurar o acesso às informações 
da campanha militar do Afeganistão (MOURÃO, 2001). 

Tais sistemas, operando normalmente com fins militares ou utiliza-
dos para espionagem, grampear comunicações, são projetados para invadir a 
privacidade e armazenar dados estratégicos. Dotados de certo poder invisí-
vel, o que no dizer de Bobbio, (1986) responde pelo chamado cripto–poder, 
um poder que pode residir tanto em nível institucional no setor público como 
nas organizações do setor privado.  

Portanto, se por um lado, a tecnologia oferece muitas formas de olhar 
e controlar, o movimento dos públicos de forma transparente, por outro pode 
servir a poderes ocultos contrários aos fins a que se destina.  

De igual forma, as médias e grandes organizações dispõem de acesso 
privilegiado, quanto a informações; algumas se valem de cartões magnéticos, 
telefones celulares digitais, internet  vigiada, sistemas de código de barras, 
ou através dos chamados pardais, caetanos, em que as ruas podem ser vigi-
adas com sistemas de TV. O uso destes recursos na esfera pública é mais 
preocupante, uma vez que sugere uma lógica contraditória, onde o público 
tem mais informações do setor privado e o setor privado sabe muito menos 
daquilo que é público.  

Em alguns casos comportando-se como programas reality shows ou 
como a recente e intencional invasão de privacidade dos colaboradores de 
algumas organizações que utilizam recursos de informática colocados a 
disposição pela empresa.  

Tais mecanismos podem lembrar Huxley (1932), com sua obra Admi-
rável mundo novo, ou Orwell (1983) com 1984 e seus sistemas de informação 
com base no teledata que monitoravam a vida dos cidadãos garantindo a 
proteção do big brother. 
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Estas preocupações possuem raízes em um passado não muito dis-
tante, quando contemplamos a proposta do Panóptico de Bentham com o 
solução de tranqüilidade de paz e de educação moral para a sociedade. 

 
 

O panóptico 

As dificuldades para administrar e controlar empresas, escolas, hos-
pitais, prisões sempre detiveram a atenção de especialistas em todas as  
áreas, entre eles destaca-se o filósofo inglês Bentham (1832), que dedicou 
grande parte de seus estudos em como melhorar a eficiência destas organi-
zações. 

É preciso entender o Panóptico conforme pensou seu idealizador. Em 
sua obra Vigiar e Punir, Focault (1987) analisa e descreve o princípio e a 
forma do Panóptico de Bentham. 

 
“O princípio é conhecido uma construção em anel; no centro 
uma torre; esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre a 
face interna do anal; a construção periférica é dividida em celas 
cada uma atravessando toda a espessura da construção; elas 
têm duas janelas, uma para o interior, correspondendo às jane-
las da torre; outra que dá para o exterior permite que a luz  
atravesse a cela de lado a lado. Basta então colocar um vigia na 
torre central e em cada cela trancar um louco, um condenado 
um doente um operário um escolar. Pelo efeito da contraluz, po-
de-se perceber da torre, recortando-se exatamente sobre a clari-
dade, as pequenas silhuetas das celas da periferia” (p.177). 

Desta forma, o prisioneiro ou o habitante de cada uma das celas deve-
ria sentir-se observado diariamente pelo vigia. O essencial é que ele se sinta 
vigiado permanentemente. Segundo Benthan (1832), o poder deveria ser 
visível e inverificável: 

O detento não deverá saber quando está sendo observado, terá diante 
dos olhos a alta silhueta central de onde sabe que está sendo espionado a todo 
momento, através da torre central,que tudo vê sem nunca ser visto. 
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Para o autor, com este sistema, não é necessário recorrer à força para 
obrigar o condenado ou hóspede de tal aparelho ao bom comportamento, o 
louco acalma, o operário ao trabalho, o escolar à aplicação, o doente à obser-
vância das receitas. 

Ora, esta máquina permitiria ao vigia espionar o operário, o escolar, 
o habitante daquela cela bem como dar conhecimento ao diretor da institui-
ção todas as informações necessárias para a correção, para mudar o compor-
tamento, impor-lhe novos métodos de trabalho.  

O preso seria chamado diariamente durante um período e receberia o 
relato de seus movimentos, todas suas ações, com as devidas críticas a ponto 
de um determinado período poder ser solto. Tal prisioneiro alimentaria para 
o resto de seus dias a convicção que estaria sempre sendo vigiado, por isto, 
jamais voltaria a roubar ou cometer algum delito, jamais voltaria a fazer 
uma rotina errada no seu trabalho etc. 

Turner apud (Clegg e Hardy,1998 p.456) sugere que Focault via no 
Panóptico o corpo dos internos, sujeitos às tecnologias disciplinadoras de 
vigilância cerrada, como uma forma de administração 

Em sua obra, (Microfísica do poder, Focault (1979, p.217) chama  
atenção que o “objetivo era impedir as pessoas de fazerem o mal e, tirar-lhes 
o desejo de cometê-lo, resumindo: não poder é não querer”. Segundo o autor, 
história dos espaços não seria mais a mesma após a publicação do Panóptico 
de Benthan”. (1979,p.212,213) . O princípio do Panóptico foi considerado pelo 
seu autor como um sistema indispensável para fortalecer a moral , e as boas 
relações da sociedade da época. 

 
 

A nova face do panóptico 

Muito embora o Panóptico inspirasse controle com visão total da or-
ganização, ver e não ser visto, vigiar de forma oculta, foi uma metáfora do 
controle global da administração que não mereceu a sua devida atenção; 
parece que por muito tempo permaneceu esquecida. Na verdade, esta metá-
fora, indiretamente é lembrada como uma das ferramentas de controle com 
maior potencial de gerência e na atualidade como o gerador da maior fonte 
de conflito nas empresas. 
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Fato que aponta para duas concepções distintas: a primeira de con-
trolar e vigiar, a segunda, garantir um poder invisível. Ambas demonstram 
uma violência contra a privacidade, representada por uma lógica onde a 
liberdade da prisão, corresponde à prisão da liberdade, uma metáfora do 
poder onividente. 

Caberia indagar: seria este aparelho capaz de libertar seus prisionei-
ros ou se fazer prisioneiro pela liberdade? Estariam as gestões administrati-
vas sujeitas a este sistema de controle nos moldes do Panóptico? Seria possí-
vel que este processo de gestão avançasse o século das luzes e se apropriasse 
da modernidade. Ou seria uma mera ficção a nova face do Panóptico? 

Seria possível as organizações sujeitarem-se a um aparelho com os 
requintes sugeridos do Panóptico? 

Atualmente as empresas organizadas para prestarem serviços de te-
lemarketing, tele-atendimento, portanto os chamados Call centers, bem como 
empresas prestadoras de serviços telefônicos, que atendem seus públicos 
através de telefonistas (informações, despertar, oferta de produtos e servi-
ços...), também passaram a valer-se de formas de controle, sobre como as 
informações são veiculadas e registradas, via sistema de supervisão (Opera-
ção de Serviços de Atendimento Público- OSAP), que monitora as linhas 
telefônicas dos atendentes de serviços. 

A escuta tem por objetivo assegurar o grau de qualidade no atendi-
mento e na prestação destes serviços. Profissionais que exercem a atividade 
de telefonista, em empresas de telecomunicações, públicas ou privadas, sem-
pre estarão sendo vigiadas por escutas permanentes na linha telefônica. 

Cabe destacar que este sistema de supervisão e monitoramento per-
mite controlar o processo de atendimento, no que se refere à observância da 
linguagem, comportamento e atitudes junto ao cliente. No caso de não obser-
var os padrões, as normas vigentes, tais empregados deverão ser submetidos 
a um novo treinamento ou definitivamente demitidos de suas funções. 

O telefonista ao ser contratado sabe que vai ser monitorado, através 
de sistemas de escuta. Não sabe quem, quando, e quanto tempo, mas sabe 
que há um “vigia oculto” e de certa forma aceita a idéia do panóptico.  
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Atualmente é possível reconhecer duas formas de supervisão e con-
trole na rede de comunicação: o sistema analógico e o digital. Os Call centers 
podem estar ao nível de serviços ditos analógicos quando o controle é via 
escuta oral. O monitoramento digital é resultado da modernização tecnológi-
ca, alguns destes serviços de escuta passaram a valer-se de sistemas total-
mente informatizados, os terminais de computação.Tais sistemas de supervi-
são conectados em rede com processamento distribuído permitem o acesso 
permanente ao fluxo de informações em meio virtual, facilitando ao supervi-
sor acompanhar e intervir paralelamente nas relações que ocorrem entre o 
atendente e o cliente no ato de prestação do serviço.  

Quando o supervisor monitora a rede de comunicação de dados pode 
verificar qual o usuário que está sendo atendido, qual o serviço que está 
sendo prestado, o tempo do atendimento, a solução dada e o desempenho do 
atendente, bem como sua produtividade. 

Com objetivo de garantir a melhor performace de seus “colaborado-
res” as organizações estão implantando novas plataformas virtuais de in-
formação, softwares dedicados para garantir maior capilaridade na rede de 
comunicação.  

Os dois exemplos apresentados, um onde o controle é realizado de 
forma analógica, outro onde o fluxo de informações é por tecnologia digital, 
demonstram que o Panóptico sempre esteve presente, como ferramenta de 
controle, capaz de se reconstruir a cada nova realidade. Confirmando o que 
diz Chanlat (1993,p.35) os sistemas tendem a se reproduzir, “os seres huma-
nos constroem , destroem e reconstroem sempre sua realidade a partir de 
experiências ao mesmo tempo antigas e novas: “a transformação de uma 
cultura”, segundo Sahlins, é um modo de sua reprodução”  

 
 

Considerações finais 

Paralelamente ao processo administrativo das organizações, moder-
nos instrumentos de gestão passam a competir com os antigos sistemas de 
controles que em passado remoto não eram eticamente moralmente reco-
mendáveis.  
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Um sistema de informações com origem no século XVIII, que dormia 
nos porões da ortodoxia, consegue passar quase despercebido e ousa a portar 
no século XXI coma nova face do Panóptico. Uma lógica que se explica pela 
associação de sistemas de informações virtuais, meios de comunicação alia-
dos as funções da administração. 

Neste contexto, a obsessão pela eficácia, pelo desempenho e competi-
vidade que anima as organizações, passam a atribuir ao Panóptico, a metá-
fora perfeita do controle global, capaz de ser solução das organizações. 

Todavia, não é objeto deste ensaio aprofundar a legitimidade dos sis-
temas de supervisão mas, propor ao gestor de comunicação,uma reflexão 
sobre as formas de mediação tecnológica, que permitem prospectar informa-
ções, negociar privacidades, e gerar novos conflitos no ambiente de trabalho 

O princípio mandatório que reivindica a invasão de privacidade dos 
usuários conectados à rede da organização, sugere que o proprietário dos 
recursos de informática disponibilizados aos colaboradores é o legítimo dono 
de todas as informações que ali circulam, o que não difere daqueles que 
solicitam demandas por controle de imagem. Esta ordem de interação, uma 
vez constiuída legalmente, deverá pontencializar novos conflitos, 
demonstrando que o “processo de comunicações entre os homens” ainda é 
muito frágil e responde por uma tarefa em construção. 

Uma tarefa que desafia inúmeras áreas do conhecimento, em especial 
a de Relações Públicas, que deve responder como lidar com os conflitos que 
envolvem mudanças de comportamento e de cultura das organizações. 

Pode-se especular que tais mediações recomendam um novo sentido 
às relações de trabalho, sugerindo que é preciso repensar sociedade virtual, 
segundo os princípios éticos e morais que regem a conduta dos homens.  

De outro modo, o espanto que se verifica, sobre a informação virtual, 
quer nas organizações, quer na vida privada dos cidadãos, pode estar em 
não percebera presença de um vigia, que ao vigiar, ora se atribui certa visi-
bilidade e ora consegue se ocultar, dotado de um poder invisível.  

O mais espantoso está em admitir a presença incondicional de siste-
mas keyhole, capazes de monitorar não só as atividades de trabalho como 
também mapear os momentos de laser na vida privada. 
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A proposta secular de Bentham, embora pareça absurda, não é tão 

estranha ao mundo das organizações, pelo contrário, pode-se reinscrever 
junto à modernidade como uma nova face do Panóptico. 
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TELEVISÃO: 
“HORA DA VERDADE”  OU HORA DA IDEOLOGIA? 

Roberto Ramos1 

A Televisão Bandeirantes apresenta o talk show, “Hora da Ver-
dade”. Ou será Hora da Ideologia?                                Xxxxxxx 
Esta será a questão deste ensaio. 

 

RESUMO 
O conceito particular de Ideologia (distorção) parece ter encontrado o seu 
habitat verdadeiro. É a Televisão brasileira, com alguns programas notá-
veis pelo Sensacionalismo. Um exemplo disso é o Hora da Verdade, de 
Márcia Goldschmidt, na Rede Bandeirantes, de segunda a sexta-feira, das 
16h30min às 18h. 
Este ensaio, limitado por sua historicidade, procurará fixar uma aborda-
gem crítica. Utilizará os pressupostos teóricos de Louis Althusser e Roland 
Barthes, em seus elos interdisciplinares com a Psicanálise, para compre-
ender a estrutura discursiva do Hora da Verdade. 
 
 

BAND: nova cara 

A partir de 2001, quando assumiu a direção de programação da Rede 
Bandeirantes, Rogério Gallo tentou dar-lhe uma nova estética. Buscou pro-
por-lhe um perfil mais afinado com os traços das classes “C”, “D” e “E”. 
Contudo, deixou a emissora em 2003. 

Fundada em 1967, a Bandeirantes vem convivendo com a crise de 
personalidade. A metamorfose é a sua invariância. Parece não ter saído da 
                                                           
1 Doutor em Educação. Professor de Graduação e Pós-Graduação da FAMECOS. 
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fase da adolescência, aos 35 anos. As tentativas não foram poucas. Houve 
uma etapa inicial, marcada pelo investimento em Teledramaturgia. A aposta 
em Telenovela contou com o êxito de Os Imigrantes, submerso por outros 
fracassos de outras tentativas. 

Na década de 80, tudo parecia dar certo. Converteu-se no “Canal do 
Esporte”. Ancorou-se nas transmissões esportivas. Teve, no “Show do Espor-
te”, o maior programa do gênero no mundo. Chegava a somar mais de 15 
horas aos domingos. 

O “Show do Esporte” continua ainda hoje. Está esvaziado. É um ras-
cunho de si mesmo. Dedica-se aos chamados “esportes amadores”. Perdeu a 
interpelação do Futebol. Houve a criação da Band Sport, como canal por 
assinatura, uma das iniciativas de Gallo. 

Em 1999, o Programa do H, de Luciano Huck, estabilizou-se no horá-
rio nobre, de segunda a sábado. Iniciou às 20h30min e, depois, migrou para 
as 21 horas. Conseguiu picos de 10 pontos de audiência, perdendo, na época, 
apenas para as coberturas esportivas. 

O H  dedicava-se ao Imaginário do público jovem. O seu palco trazia a 
Música Pop e o Axé Music, sobretudo, para os rebolados das personagens 
Tiazinha, Susana Alves, e Feiticeira, Joana Prado. Huck acabou indo para a 
Globo. O H foi substituído pelo Superpositivo, mantendo a proposta de inter-
pelação jovem. Foi ancorado, inicialmente, por Otaviano Costa e, depois, por 
Sabrina Parlatore. Saiu do ar neste ano. 

A direção de Gallo começou a ganhar evidência em 2001. Foram cri-
ados dois programas vespertinos: Melhor da Tarde, com Astrid Fontenelle, 
Leão Lobo e Maria Aparecida Liberato, das 15 às 16h30min, e Hora da Ver-
dade, com Márcia Goldschmidt, das 16h30min às 18h. 

O Hora da Verdade tem um slogan bem caracterizado. Defende con-
sumidores, denuncia injustiças e discute casos emocionais. “Diariamente, 
trazemos todos os envolvidos na questão: vítima e carrasco, acusado e acu-
sador, consumidor lesado e empresa ilegal (2002, p.1). 

A participação do público é um dos argumentos da autolegitimação 
do programa (Ibidem.):  
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“A platéia desse show tem voz ativa, como nenhum outro talk 
show brasileiro no ar: o público participa não só como especta-
dor, mas como parte de um coletivo de cidadãos, ou de simples 
seres humanos, que têm os mesmos sentimentos e diversas ex-
periências, para opinar, questionar e aconselhar”. 

A âncora é Márcia Goldschmidt. Ela atuou, anteriormente, no SBT. 
Desde o ano passado, está na Bandeirantes. O seu bordão é “Mexeu com você; 
mexeu comigo”, buscando identificar o perfil do programa, em sua interpela-
ção sensacionalista. 

O bordão traz, na sua intertextualidade, o mecanismo psíquico da  
Identificação Projetiva. É uma das formas de Comunicação do Inconsciente. 
Há a projeção dos conflitos emocionais para qualquer realidade externa, por 
qualquer identificação, e passa-se a vivê-la como questão individual. 

A Identificação Projetiva é a primeira manifestação psíquica do re-
cém-nascido. O bebê, quando se alimenta do seio materno, não possui distin-
ção de corpos. O eu e o outro é apenas uma simbiose. O bordão de Márcia se 
enquadra nesta perspectiva. Não existe distinção entre o eu (âncora) e o 
outro (participantes e telespectadores). Encontram-se simbiotizados projeti-
vamente. É uma interpelação regressiva e inconsciente. 

Scott (1996, p. 273) formula uma tipologia do Talk Show: 
 

“Shows de notícias/informação; shows de variedade/comédia/ 
entrevista; shows de relacionamento, auto-ajuda, Psicologia da 
vida cotidiana; e Talk Shows Específicos, para nichos especiais 
de audiência”. 

No Brasil, o gênero adquiriu notoriedade, com “Jô Onze e Meia”, no 
SBT, criado em 1988. Atualmente, está na Globo, com o título, “Programa do 
Jô”, com a ancoragem de Jô Soares. É um Talk Show de Variedades, onde a 
entrevista possui uma abordagem humorística, regada pelo talento e pelo 
excelso narcisismo do âncora. 

Já o Programa Ratinho Livre  iniciou, em 1997, na Record. Ficou, 
aproximadamente, um ano no ar. Chegou a superar os 30 pontos de audiên-
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cia, concorrendo e impondo derrotas a, até então imbatível, Rede Globo no 
horário-nobre. 

Ratinho Livre buscou a sua própria indumentária, como Talk Show. 
Vestiu-se com os trajes quixotescos dos programas consagrados no Rádio, 
pela audiência, mas como investimento televisivo em rede nacional. Investiu 
no seu carisma e na estética sensacionalista. 

A Record, após a notoriedade nacional com os festivais de música e 
shows variados nos anos 60, submergiu no ostracismo. Encolheu-se ao ta-
manho de uma emissora regional. Reencontrou, contudo, as suas medidas, 
como rede nacional, a partir do fenômeno Ratinho. Ganhou espessura e vo-
lume, como peça do AIE de Informação. 

Squirra (1993, p. 142-143) verifica que o telejornal Aqui, Agora, no 
SBT, trouxe o "jornalismo popular do Rádio para a Televisão" na década de 
90. Foi uma "cópia do Nuevediário, da Televisão argentina, inovando, porém 
com a utilização do plano-seqüência" – a gravação ininterrupta, sem edição. 

O Ratinho Livre tem uma co-sangüinidade estética com o Jô Onze e 
Meia, pelas veias do Talk Show, e com o Aqui, Agora, pelos gens sensaciona-
listas, oriundos do Rádio. Empreende um sincretismo dessas duas estruturas 
de linguagem, com traços de transgressão, herdados da Discoteca do Chacri-
nha, da Globo e da Tupi, e do Perdidos da Noite, da Bandeirantes. 

A singularidade do programa não se desvia das virtudes e dos defei-
tos do seu âncora. Ratinho carrega o lastro empírico, com o madeirame do 
senso comum, admirável pelos seus aclives pragmáticos, autênticos, mas 
raros de reflexão. É a emoção à flor e ao espinho da pele, como Talk Show de 
Relacionamento, com a moldura da auto-ajuda. 

A emocionalidade jorra de três fontes básicas no programa. Flui pe-
las interpelações do âncora, dirigidas ao auditório e à equipe de produção, 
exalando, na aparência, o aroma da dialogicidade. Também, flui das entre-
vistas, onde os pobres ascendem ao palco e aos spots televisivos, com a baga-
gem de suas mazelas, marginalizadas pelo Estado. 

Alguns referem, com a pressa, marca digital da ansiedade, a pereci-
vidade do programa. Catalogam-no, no seu imediatismo ansioso, como um 
modismo, uma espécie de bolha de consumo, que se dilui mecanicamente. 
Não consideram aspectos essenciais. A estética sensacionalista vem ocupan-
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do, gradativamente, espaços, sobretudo, na Televisão brasileira. Diferentes 
programas vêm materializando essa tendência, que encontrou, em Ratinho 
Livre, a consagração de uma singularidade. 

Ratinho, em setembro de 1998, deixou a Record. Foi para o SBT, com 
ganhos superiores a R$ 1 milhão. A sua antiga emissora o substituiu por 
Gilberto Barros, ancorando o Leão Livre, preservando o parâmetro estético. 
Logo, se diluem os argumentos efêmeros, feitos bolha de consumo, sem asso-
alho do saber. 

No SBT, Ratinho substituiu Márcia Goldschmidt, que ancorava o 
Programa da Márcia, também, um Talk Show de Relacionamento. Ela aca-
bou se transferindo para a Bandeirantes, onde passou a comandar o Hora da 
Verdade. 

Márcia não convive muito bem com o signo: Sensacionalismo, quan-
do direcionado ao “Hora da Verdade”. A reação é imediata (2002, p. 2). “Na 
Globo, as pessoas comem olho de cabra e dizem que a sensacionalista sou eu. 
Só apresento os fatos, que a vida cria”. 

Há uma defesa do Estereótipo – imagem fixa (Barthes, s.d., p. 20) –, 
de sensacionalista, assumindo-o em um sentido negativo. Existe a recorrên-
cia de explicar que os fatos são reais, de patrocínio e de responsabilidade 
exclusiva da vida. 

Duas questões permeiam a discursividade. Não existe distinção entre 
o fato real e o fato discursivo. São tidos como a mesma coisa, quando a Mídia 
trabalha com fatos discursivos, que procuram mimetizar o real. Outra ques-
tão aparece. Preocupar-se com o que é da ordem do Imaginário – ilusão, 
conforme Barthes (1999). A preocupação deve se localizar no como os fatos 
discursivos se submetem aos processos de seleção e de organização. 

A interrogação o que  é da ordem da consciência, do significado.  
Conota um ser harmônico, de modelo burguês, cujos passos existenciais são 
decididos pelo agir consciente. O como é de outra ordem. Relaciona-se com o 
Inconsciente, com o significante. Conota não um ser idealizado, mas um ser 
histórico, bem ao gosto epistemológico da Psicanálise. 

Partindo do como discursivo da “Hora da Verdade”, cabem algumas 
questões: os tipos de informação e de Discurso, que estabelecem as interpela-
ções lingüísticas e translingüísticas do Talk Show, “Hora da Verdade”. 
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Ritual sadomasoquista 

Em 26 de abril de 2002, o “Hora da Verdade” trouxe o quadro, “Dete-
tive Especial”. Mauro, de 31 anos, estava desconfiado das atitudes da namo-
rada, depois de três anos. O noivado estava marcado para o dia 1º de maio, 
inclusive com a realização de uma festa. 

Diante do monitor, ele foi acompanhando os passos da futura noiva, 
transformados em imagens. Ela foi seguida por detetives da Action, usando a 
tecnologia da câmera escondida. Sem edição, as imagens foram gravadas no 
plano-seqüência. Não tiveram muita qualidade, mas nitidez mínima, para 
fazer revelações, com boa dose de verossimilhança. 

Ao vivo, via Embratel, Mauro foi vendo a namorada, com seu auto-
móvel, rodando pela noite paulistana. Ela se encontrou com um homem em 
um shopping. Fizeram um lanche. Foram namorar em um lugar ermo. 
Depois, se dirigiram para um local específico, com letras luminosas: Motel 
Maximi’s. 

A infidelidade tem sido, historicamente, uma prática do espaço pes-
soal, privado. Isso se explica pelo seu significado e pelas suas características, 
que configuram o seu Estereótipo. Todavia, na Televisão, ao vivo, via Em-
bratel, possui uma particularidade. É o novo. Estabelece a ruptura com o 
sentido do Estereótipo, através do espaço público. 

A inversão espaço privado/espaço público, rompendo com o Estereó-
tipo, possui um nome. É a Antítese – Figura de Pensamento, que unifica os 
opostos, tornando-os inseparáveis. A relação futuro noivado, com preparati-
vos para a festa, com a infidelidade, evidencia outra Antítese. O bem se con-
verte em mal, ao melhor sabor trágico. 

Mauro é vitimado, mas, também, assume outro Estereótipo. Torna-se 
o vingador. Ainda que o nome de sua noiva não tenha sido informado, a sua 
imagem ficou exposta. Inscreveu-se como agente da infidelidade. Eis outra 
Antítese. 

O automóvel, usado na infidelidade, pertencia à vítima. Viabilizou o 
encontro. Foi palco de beijos e carícias. Simbiotizou a relação triangular, 
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própria do Complexo de Édipo, em sua anotação antitética, em seu sentido 
conflituoso. 

Mauro faria, ainda, uma declaração singular. Ele nunca havia tido 
relações sexuais com a noiva ao longo dos três anos de relacionamento. To-
davia, assistiu ao envolvimento dela com outro, em um repertório de cenas, 
com a moldura antitética para os seus olhos. 

A Antítese aparece nas construções teóricas, de diversos autores, em 
diferentes épocas, com várias denominações. Maffesoli (1988, p. 134) a cha-
ma de “Estrutura oximorônica”, sublinhando os seus traços transdisciplina-
res: 

 
“O paradoxo, em Max Weber, o conceito de anomia, em E. Dur-
kheim, a dicotomia resíduo/derivação, em V. Pareto, a disfun-
ção sociocultural, que dá destaque Lévy-Strauss, talvez mesmo 
os ‘deslocamentos’ ou a condensação de S. Freud, tudo isso, co-
mo bem diz Gilbert Durand é uma maneira de reconhecer a 
‘ambigüidade fecunda”, que se acha na base de todo o processo 
civilizacional (...)”. 

Barthes (1971, p. 273) traz a Antítese no cenário do Fait Divers – in-
formação sensacionalista. É a unificação dos opostos, que se tornam indisso-
ciáveis, através da figura do Cúmulo, evidenciando a situação de má-sorte. 

A Antítese e a Repetição – o igual, que se reproduz, com diferença 
(Lacan, 1988), são manifestações do Fait Divers de Coincidência. Esta conota 
a Fatalidade, como Sujeito Absoluto – Deus-ex-machina, tão peculiar à 
Tragédia grega. 

O caso de Mauro é pontuado por Antítese. O futuro noivado, como o 
bem. Esbarra na infidelidade, como anotação do mal. Eis o desenho trágico 
do sentido antitético. Elas se repetem. A Coincidência é traduzida pelas ex-
pressões antitéticas, que são hegemônicas e, secundariamente, por intermé-
dio da Repetição. 

O Cúmulo de Mauro, em sua densidade emocional, oferece uma recor-
rência: É a Fatalidade, em suas feições ahistóricas, responsabilizando-se 
pela discursividade dos conflitos históricos, em seu caráter metafísico de 
Deus-ex-machina.  



 

Revista da ADPPUCRS, n. 4, dez. 2003 140

A Fatalidade, como Deus-ex-machima, é o grande avalista. Soluciona 
a densidade dos conflitos da historicidade, esterilizando a história. Torna-se 
o grande Pai metafísico de todos os órfãos, inclusive os de pais vivos. É o 
legítimo salvador dos oprimidos e deprimidos. 

A traição não é mais problema do traído. Ele a transferiu, para as 
costas largas, de ombros amigos, da Fatalidade, como explicação única para 
todas as explicações. Além de dispor do crachá de vítima pública, aos auspí-
cios da Mídia, Mauro tem outra prerrogativa. Conta com o recurso da vin-
gança, com direito ao palco público. Enxovalha quem o enxovalhou: uma 
mulher, sem escrúpulos. 

O sentimento de vítima se junta e se complementa com o de vingança. 
São os significantes da Catarse, patrocinada pela Fatalidade, como Sujeito 
Absoluto. Ela o libertou de conflito, submetendo-o à condição de servo de 
suas soluções, próprias do pensamento mágico. 

Mauro, através do Fait Divers de Coincidência, foi, ao mesmo tempo, 
fetichizado. Ficou reduzido à condição de objeto, útil, para engordar os nú-
meros da audiência, para, depois, ser descartado na lata do lixo do seu ano-
nimato. 

O Hora da Verdade é veraz. Explora os pobres, os já explorados. São 
os seus significantes de mais-valia. Vale tudo, em nome da audiência. É a 
lógica de seu perfil de Talk Show de Relacionamento, onde a auto-ajuda é a 
interpelação para o humano se tornar em mais uma mercadoria sensacional. 
Viva o espetáculo! Salve o Ibope. Afinal, é a Hora da Ideologia, ou seja da 
distorção... 
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GÊNERO, DESVANTAGEM E EDUCAÇÃO 

Marlene Neves Strey1 
 
 
Estamos vivendo tempos de transformação de paradigmas que fazem 

destes tempos sensações de caos e perplexidades. Nesta época de longevida-
des nunca antes vistas com tanta abundância, mesmo em países “em vias de 
desenvolvimento” como o nosso, convivem gerações que forjaram suas subje-
tividades em paradigmas diferentes e, como bem lembra Pearce (1996, p. 
181), “a experiência de quem passa de um paradigma a outro é diferente da 
de quem se forma no novo”. E, talvez pensando em quem se interroga sobre 
a realidade que dia a dia construímos, esse autor afirma que “para compre-
ender o que acontece num dado momento, vocês devem considerá-lo como co-
construído pelos eventos circundantes e em função do que sucedeu previa-
mente e do que sucederá depois” (p. 180). 

E é nisso que procuro pensar quando reflito sobre a situação das mu-
lheres no mundo do trabalho. O que sucedeu previamente ao “hoje” das 
mulheres no trabalho é tanto e é tão complexo que ficaria muito difícil abar-
car a sua maior parte ou, pelo menos, uma grande parte na exigüidade das 
circunstâncias deste texto. Mas, uma coisa é certa, como já disse em outro 
lugar (Strey, 1999), as mulheres sempre foram íntimas do trabalho, seja ele 
do tipo que for. Só se mantiveram distantes de certos trabalhos e atividades, 
quando foram forçadas a isso e, mesmo assim, teimosamente insistiram e 
insistiram apesar das ameaças, castigos e sanções. 

Essa longa história, que está longe de ser linear, desembocou na situ-
ação atual, onde vemos mulheres por todos os lados, desempenhando todo o 
tipo de atividades, aparentemente sem muitas restrições, salvo umas poucas 
exceções (Stephenson, 2003; Thompson, 2003). No entanto, quando nos apro-

                                                           
1 Professora da Faculdade de Psicologia. Doutora em Psicologia Social. Coordenadora do Grupo de 
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ximamos para examinar mais detidamente o assunto, o que aparece é bas-
tante diferente da primeira impressão. Não vou entrar em detalhes, mas só 
gostaria de lembrar, por exemplo, a questão dos cargos de chefia, a concen-
tração das mulheres em profissões pouco valorizadas e mal pagas, etc. 
(Badgett e Folbre, 2003; Fogg, 2003; Feldman, 2003). Nesse sentido, em 
artigo que discorre sobre a pesquisa “Diagnóstico do Setor Serviços no Bra-
sil”, Hildete Melo (1998, p. 357) conclui, após extensas análises de dados do 
IBGE/PNAD, que “os rendimentos dos homens, independente dos setores 
econômicos em que foram gerados, são sempre mais elevados do que os fe-
mininos”. Ora, essa é uma clara prova de que, apesar de estarem por aí, 
adentrando todos os campos de trabalho, as mulheres, como grupo, ainda 
não estão em situação de equiparação com os homens (Anderson e Shinew, 
2003; Berggren, 2003; Keaveny e Inderrieden, 2000). 

Essa situação de desigualdade não é um problema que esteja colocado 
nas mulheres ou nos homens, individualmente, mas que é construído por 
todos os estamentos da sociedade ao longo dos tempos e da cultura. 

Aqui, gostaria de dedicar-me a refletir um pouco sobre o papel que a 
Escola, ou a Educação Formal, tem no estabelecimento das desigualdades de 
gênero, das quais as desigualdades no mundo do trabalho é apenas uma 
dentre muitas outras. 

A Escola, segundo Louro (1999) é decisiva não só na imposição de de-
terminados códigos de conduta, vigentes na época, na região, classe social, 
etc., a que representa e é fruto, mas também no ensinamento de quais as 
atitudes e tendências que devem figurar no repertório das mulheres e dos 
homens em todos os âmbitos de sua vida (privada, familiar, pública, no 
trabalho, etc.). Ou seja, a Escola está firmemente implantada na base da 
construção da identidade social. 

Por outro lado, os estudos sobre a Educação revelam que as correntes 
educativas são muito influenciadas pelas tendências demográficas, tecnoló-
gicas e políticas. Assim, hoje, por exemplo, as mulheres têm mais facilidades 
que antes para incluir-se na força de trabalho e menos para viver em famí-
lias nucleares. As mudanças na Economia são, talvez, o impulso que tenha 
favorecido o aumento da participação das mulheres no mundo do trabalho e 
assim por diante (Acker, 1995). Isso, em tese, se refletiria nas políticas e 
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práticas educacionais, pelo menos no que se refere às leis, regulamentos, 
currículos, ordens de serviço, etc. No entanto, a vida real é muito diferente 
das palavras escritas em um papel. O fim da desigualdade na Educação é 
um exercício muito mais sutil e difuso do que a incorporação de políticas 
igualitárias em programas e currículos. 

Alguns autores e autoras, preocupados (as) com as desigualdes ob-
servadas no dia a dia das escolas, não pensam que esse seja um tema já 
ultrapassado. Já em 1985, Troyna, apesar de constatar que na Inglaterra 
existia uma escola multicultural, em que os valores culturais dos diversos 
tipos de imigrantes eram levados em consideração, suspeitava que as práti-
cas escolares diferiam da política determinada no papel pelas autoridades 
escolares, que no papel buscavam a igualdade e o fim da discriminação. Isso 
em uma sociedade que, aparentemente, era uma das mais abertas e avança-
das do mundo. 

Assim, não existe completo consenso sobre o assunto. Conforme sali-
entam Measor e Sikes (1993), nós vivemos em uma sociedade na qual exis-
tem substanciais desigualdades de todo o tipo, podendo destacar aqui as 
desigualdades de gênero. Existem inúmeras explicações que competem entre 
si para dar conta dessa situação, nas quais encontramos considerável con-
trovérsia. O ponto de partida é o fato de que nem todo mundo concorda que a 
desigualdade de gênero seja um problema. Por exemplo, se essas desigual-
dades são vistas como uma questão da natureza diferencial de homens e 
mulheres, então, certamente, não teremos um problema em mãos. Se homens 
e mulheres são “naturalmente” diferentes, é claro que teremos diferenças e 
que, dependendo da cultura, alguns traços diferenciais serão mais valoriza-
dos do que outros. 

 
 
Segundo Fontana (1993, p. 124), no cotidiano das crianças, a 
 

influência do adulto não sufoca a atividade da criança na for-
mação de generalizações, mas a oculta. Já nas interações esco-
larizadas, que têm uma orientação deliberada e explícita, no 
sentido da aquisição, pela criança, de conhecimentos sistemati-
zados, o processo é diferente. Nesse contexto, a criança é coloca-
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da diante da tarefa particular de entender as bases dos sistemas 
de concepções científicas, que se diferenciam, por sua vez, das 
elaborações espontâneas. 

Essa autora sublinha o caráter consciente e deliberado da mediação 
das professoras sobre os/as estudantes na escola, pois elas procuram “indu-
zir a criança a um tipo de percepção generalizante”. 

O discurso oficial na sala de aula é dominado pelas intenções das pro-
fessoras. Elas estabelecem os temas de estudo, os textos, fazem perguntas 
sobre os textos e marcam sua autoridade através de provas e exames, aos 
quais corrigirão e dotarão de um conceito ou nota. Entretanto, o discurso na 
sala de aula não é completamente controlado por elas, pois existem outros 
discursos circulando na classe, que carregam, talvez, outros tipos de conhe-
cimento, outras maneiras de relacionamento, outros valores, experiências de 
opressão ou privilégio. Assim, enquanto as professoras têm poder de fazer 
julgamentos (dar notas, “passar” ou “rodar” alguém) e têm o suporte da 
instituição, elas também estão situadas enquanto indivíduos, em termos de 
raça, gênero, etc., participando, então, em relações de dominação/subordi-
nação com os/as estudantes. O que se vê na sala de aula são redefinições e 
construções complexas de significados, de conflitos entre diferentes possibili-
dades de poder que têm suas raízes na classe, na raça, no gênero, etc.  

Talvez os professores e as professoras estejam muito interessados/as 
em acabar com as desigualdades de gênero (entre outras), mas o que passa 
nas escolas tem um efeito na aprendizagem dos alunos e alunas muito além 
e acima dos/as professores/as individualmente. Ainda mais, o impacto do 
indivíduo professor/a é limitado, como salientei antes, pois suas crenças 
políticas e pessoais e sua própria subjetividade passam pela leitura e 
interpretação de outras subjetividades, que farão isso de maneiras diferentes 
e variadas. Entretanto, esse impacto pode ser, é verdade, aumentado através 
do colegiado docente, que pode levar adiante alguma causa comum. Se for o 
caso, então o reforçamento de estereótipos de gênero por parte da categoria 
dos docentes pode ser um fator potente na explicação da continuidade das 
diferenças de como as escolas vêem meninas e meninos (Demaine, 1989). 
Em estudos mais atuais, realizados no Estado de Santa Catarina, Delvan 
(2000), Silveira (2000) e Máximo (2000) trazem dados interessantes sobre o 
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tema, cuja leitura recomendo a quem se interessa em saber o que anda acon-
tecendo nas escolas, principalmente sobre questões de gênero, embora não 
apenas sobre isso. 

Alguns educadores e educadoras conscientes – principalmente as e-
ducadoras feministas – tomam a si a tarefa de agentes de transformação 
social, buscando maneiras de desenvolver processos na direção de resultados 
que acabem com as desvantagens que os grupos minoritários efetivamente 
enfrentam. No entanto, esse pode ser um veículo muito rudimentar para 
alcançar a equiparação dos gêneros. 

A posição de Bernstein (1975, 1986) pode nos ajudar a entender isso. 
De acordo com esse autor, o discurso pedagógico não tem um discurso pró-
prio, mas sim opera através de um sistema de regras que abrangem um 
discurso de competência dentro do discurso da ordem social, onde o último 
domina o primeiro. Dessa forma, a função da escola seria mais a reprodução 
da natureza hierárquica da sociedade patriarcal do que possibilitar a aquisi-
ção e a construção das disciplinas acadêmicas. Assim, uma distribuição 
hierárquica do conhecimento é assumida dentro dessa conceitualização das 
normas que governam o sistema educacional e nas quais estão presentes as 
divisões de classe, raça, gênero, etc. 

As relações de gênero podem ser vistas como integrantes do discurso 
regulatório da escola, na medida em que refletem relações de poder e autori-
dade. No entanto, é necessário cautela para prevenir noções simplistas de 
dicotomias em termos de possibilidades para tais relações, como as de opres-
sor/oprimido, masculino/feminino, força/fraqueza, etc. Expressões de poder 
raramente são tão categóricas. É possível ver como as relações de gênero na 
sociedade e na escola são freqüentemente tecidas através de posições e opini-
ões contraditórias sobre o que deve ser pensado e quem pode pensar o que 
deve ser pensado (Diamond, 1991). 

Utilizando os conceitos de classificação e estrutura de Bernstein,  
Diamond (1991) afirma que, em termos de relações de gênero, a classificação 
pode ser definida como a força limitadora que existe para separar idéias 
sobre o feminino e o masculino, que seria o “que” do gênero. Forte classifica-
ção existiria nas escolas onde comportamentos e aparências bem distintas 
são designadas como apropriadas a cada gênero. Classificação fraca existiria 



 

Revista da ADPPUCRS, n. 4, dez. 2003 150

onde os comportamentos e aparência seriam menos fixos ou distintos e me-
nos determinados por noções de gênero do que por outras condições contex-
tuais. A estrutura se refere ao grau de controle que professores/as e estudan-
tes têm sobre a seleção, organização e a velocidade das manifestações de 
gênero, que seria o “como” das relações de gênero. Estrutura forte existiria 
em uma escola onde há pouco controle por parte de docentes e estudantes 
sobre como gerenciar as categorias masculinidade/feminilidade. Por sua 
vez, estrutura fraca existiria em uma escola onde docentes e estudantes são 
capazes de exercer maior controle sobre o passo e a seqüência das categorias 
masculinidade/feminilidade. 

O caminho para uma real igualdade na consideração de meninas e 
meninos também é dificultado pelos textos e outros materiais usados nas 
escolas. Mesmo em países como a Inglaterra, onde já em 1975 existiam leis 
específicas contra a discriminação sexual (Sex Discrimination Act), esse 
problema existe com relação aos textos escolares, principalmente no que diz 
respeito à História, pois é difícil estabelecer a contribuição das mulheres nos 
diferentes campos do conhecimento, pois o anonimato têm sido característico 
nas mulheres nas fontes históricas (Solsona, 1997). 

Isso tem muita importância na medida em que, na escola primária, 
as professoras têm que basear-se nos livros didáticos e os mesmos podem 
fornecer mais munição para a criação de uma mentalidade onde as mulhe-
res são consideradas inferiores, já que são pouco representadas, principal-
mente nos livros de ciências. É bom não esquecer que, ao longo da História, 
ao mesmo tempo em que se conseguiu distanciar as mulheres da Ciência, por 
exemplo, foi buscada toda classe de argumentos para menosprezar o traba-
lho que elas haviam realizado e foram postos em marcha diferentes meca-
nismos que afetaram a autoria de suas obras. Os trabalhos das mulheres 
foram submetidos a um processo de desautorização, ou seja, de negação de 
valor ao que é feito por elas (Solsona, 1997). 

Aqui no Brasil, o livro de Nosella (1981) é já um clássico, com seu es-
tudo sobre a ideologia subjacente aos textos didáticos. As mulheres, nesses 
livros, são seres que só podem ser percebidos enquanto mães e donas de 
casa, papéis nos quais são fora de série e insubstituíveis, razão pela qual são 
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a sua prisão e destino. Os homens têm outros domínios e possibilidades de 
realização pessoal. 

De certa maneira, as professoras internalizam, por exemplo, normas 
de sucesso que favorecem aos homens. Apesar de que muitas delas tentam 
conscientemente evitar a cumplicidade com valores que dão grande preva-
lência à competição sobre a colaboração, ao sucesso individual sobre o esfor-
ço coletivo, etc., em nível inconsciente, tais valores prevalecem, talvez ali-
mentados por livros texto e a ideologia geral que permeia a sociedade e, é 
claro, a Escola. A autoridade em termos dos valores do mundo do trabalho, 
do mundo científico, artístico e literário costuma ser identificada com o gêne-
ro masculino. No mundo moderno, o conceito de autoridade se confunde com 
o de poder. Porém, etimologicamente, autoridade vem do latim augere, que 
significa capacidade para fazer crescer. A autoridade patriarcal e a autori-
dade feminina, ou a ordem simbólica das mulheres, se assentam respecti-
vamente em significados diferentes do termo “autoridade”, entendida como 
poder em um caso, ou como mediação no outro (Solsona, 1997). 

Como Diamond (1991) já observou em seu trabalho, muitas professo-
ras e professores tratam as infrações das meninas, em sala de aula, muito 
mais severamente do que as dos meninos. Alguns comportamentos bem 
triviais, quando realizados por meninas são considerados como muito inade-
quados, enquanto que os mesmos comportamentos, por parte dos meninos 
são aceitos como “normais” nos mesmos, pois se espera que eles se compor-
tem mais agressivamente ou, pelo menos, mais assertivamente. 

Esses exemplos fornecem evidências de como a disciplina é conside-
rada de forma diferente para ambos os sexos. Essas diferenças aumentam as 
dificuldades quando as meninas se comportam de tal maneira que entram 
em conflito com as noções que as professoras têm do que seja um comporta-
mento feminino adequado em sala de aula. Assim, quando as garotas se 
comportam de maneira “masculina”, as professoras ficam perplexas. Por 
outro lado, também é bom lembrar que, quando as meninas apresentam 
características predominantemente masculinas, mas que não perturbam o 
ambiente, seu comportamento costuma ser altamente recompensado e valo-
rizado. De certa maneira, a escola, em cumplicidade com pais e mães, traba-
lha na construção das meninas como seres submissos. 
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O impacto do gênero sobre as meninas não é uniforme e consistente 
através dos limites de raça e classe, mas essas três categorias estão inextrin-
cavelmente interrelacionadas, pois, além do gênero, a raça e a classe dão 
uma contribuição significativa a qualquer discurso de desigualdade (Reay, 
1991). 

As contradições fazem parte de qualquer documento político. As prá-
ticas disciplinares operam como considerações externas da equidade de gê-
nero, mas dentro de um discurso que considera os indivíduos separados de 
seu grupo de pertencimento. Tal individualismo previne o exame de práticas 
que operam com grupos de indivíduos que estão situados dentro de uma 
variedade de confirgurações de gênero, raça e classe dentro da escola 
(Diamond, 1991). 

Apesar da grande desigualdade ainda existente, parece que muitas 
mudanças têm ocorrido e estão transformando a situação nas escolas. A 
tendência geral é melhorar o status das mulheres, particularmente nas na-
ções ocidentais desenvolvidas. Algumas pessoas inclusive chegam a afirmar 
que está acontecendo um persistente declínio na desigualdade social entre 
homens e mulheres em todo o mundo. As mulheres estão mais instruídas, 
estão se aproximando de todas as profissões e atividades, têm conquistado 
igualdade jurídica e legal e assim por diante. 

Assim, com essas mudanças, pelo menos de imagem e no discurso, é 
pouco provável que alguém faça caso, seriamente, da inferioridade feminina. 
No entanto, é necessário ter em conta que, como já referiram Measor e Sikes 
(1993), ainda existe a crença de que mulheres e homens são claramente 
diferentes em suas capacidades intelectuais e, talvez, na maneira de pensar. 
Isso certamente conduz a novas e disfarçadas desigualdades, no mercado de 
trabalho, por exemplo, ou na educação, nas políticas de bem-estar social, etc. 

Como comentário final, posso dizer que, se as coisas não estão extre-
mamente más, também não estão muito boas. As desigualdades de gênero, 
com a balança pesando contra as mulheres, apesar dos vários progressos, é 
um tema ainda longe de ser pequeno, principalmente se acrescentarmos os 
temas de classe e de raça. 
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ANALISANDO ERROS E INCERTEZAS 

João Carlos Pinheiro Beck1 

RESUMO 
O objetivo da presente contribuição é estabelecer as interações que ocorrem 
num sistema de medição em relação aos possíveis valores obtidos de um 
mensurando. Estas interações são abordadas do ponto de vista estatístico, 
seguindo o rigor dos princípios metrológicos. Consideram-se as medições 
como variáveis contínuas que podem ter n valores possíveis, caracterizan-
do uma função densidade de probabilidade.  
 
 
 

Introdução 

Ao se efetuar e conduzir um sistema de medição, no que se refere ao 
tratamento estatístico dos dados obtidos, uma das funções matemáticas de 
relevada importância é a função denominada função de Gauss-Laplace. 

A função Gauss-Laplace também é chamada de função normal de er-
ros, ou função gaussiana de densidade de probabilidades. Chamando-se esta 
função de )(xP  , ela é definida pela expressão: 

 
 
 
         (1)  

Nesta expressão  x é uma variável contínua, µ representa o valor 
médio e σ, o desvio padrão, sendo ambos (µ e σ) dois parâmetros constantes 
na distribuição. 

                                                           
1 Dr. em Instrumentação Eletro-Eletrônica. 
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Esta função é de fundamental importância em metrologia quando se 
analisam as fontes de erro numa medição. 

 
 

Métodos 

Valores Máximos e Mínimos 
A metodologia adotada para interpretar as medições experimentais 

segundo uma distribuição matemática, é rastrear metrologicamente os valo-
res prováveis máximos e mínimos. 

É costume representar, graficamente, a função de Gauss-Laplace, 
utilizando-se para representação de variável x o eixo das abcissas e para 
a função )(xP  o eixo das ordenadas. Assim procedendo obtém-se  uma 
curva cuja forma é próxima a da que se obteria através da projeção da secção 
longitudinal de um “sino” (ver figura 1). 

A altura máxima de )(xP  pode ser obtida através da utilização da 
média µ, fazendo µ=x , o que conduz ao valor 

 2
1

)2(
1)( πσ=máxxP  

                                                                                (2) 
 
Define-se como largura do “sino”, a largura x′  correspondente à 

metade da altura máxima. Desta forma é possível obter os valores das abcis-
sas  x1  e x2

   para os quais  

                                                         
2
)()( máxxPxP =  

 
Resolvendo-se a expressão (1), para esta situação, obtém-se os valo-

res seguintes para x1  e x2
: 

2
1 ln2σµ −=x   e  2

2 ln2σµ −=x  
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Sendo a largura a largura da curva x′ ,  e fazendo 12 xxx −=′ , 
obtém-se: 

σσ 3548,2)ln2(2 2
12 ==′x  

 
Utilizando-se a expressão (1) pode-se obter o valor )(xP  que 

corresponde a dois desvios padrões )2( σ , e isto implica ser 
máxxPxP )(61,0)( =  

 
A Largura da Função Gauss-Laplace 
Por outro lado a curva normal apresenta um aspecto de fundamental 

interesse no que diz respeito a sua largura, pois, embora ela se estenda, 
teoricamente, de menos infinito )(−∞  a mais infinito )(+∞  ela apresenta 
valores próximos de zero a partir de x < σµ 3−  e x > σµ 3+ . Desta 
forma, considerando σµ 3

1
−=x  e σµ 32 +=x ,  obtém-se a largura da 

curva x′  na abcissa, onde  σ612 =−=′ xxx . Este resultado informa que a 

largura total da função Gauss-Laplace corresponde a seis desvios padrões, 
6σ . Veja-se a figura 1 a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1 Distribuição Gauss-Laplace 
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De uma forma geral, num processo de medição, os valores possíveis 
da variável xi

  compõem-se de um conjunto de definidos valores discretos, 

portanto, se constituindo no que se define como variável discreta. Cada valor 
individual desta variável tem uma probabilidade de ocorrência. Assim, para 
o conjunto dos n valores possíveis de i , ter-se-ão n  valores de )(xiP  o que 

constitui uma distribuição de probabilidades correspondente aos valores 
assumidos pela variável discreta x . Desta forma cumpre-se a chamada 
condição de normalização  

  1)(
1

=∑
=

n

i
ixP  

 
Assim a área total sobre a curva em forma de sino  é igual a 1, ou 

100%. A probabilidade Pi∆    de obter-se uma medição xi
  num intervalo 

x∆  é representada pela área A∆ , conforme se mostra na figura 1. 
 
 

Discussão 

Erros Gauss-Laplacianos 
Uma distribuição de erros experimentais não segue, obrigatoriamen-

te, uma distribuição gaussiana, mas, de uma forma geral, com boa aproxi-
mação, pode-se admitir que os erros seguem uma distribuição gaussiana, 
quando se trabalha com as fontes principais de erro em metrologia. 

Considerando-se como sendo xv
  o valor verdadeiro de um mensu-

rando e xi
o resultado de uma medição, o erro E ,em x , é definido como: 

xx viE −=  

 
O valor verdadeiro exato de uma grandeza é sempre desconhecido, 

conseqüentemente, não se pode conhecer o erro absolutamente exato. For-
malmente, o que se pode conhecer é o valor presumivelmente exato de uma 
grandeza, desta forma, o erro também é desconhecido e desconhecível, de-
vendo ser obrigatoriamente determinado probabilisticamente. Neste sentido, 
uma distribuição de probabilidades dos valores assumidos pelo erro E , 
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seria uma distribuição de erros  num sistema de medição de um determinado 
mensurando, segundo uma estratégia metrológica definida. 

Com esta linha de raciocínio uma distribuição de erros pode ser defi-
nida por uma densidade de probabilidades do tipo: 

 
)()( xx viPEP −=  

 
O erro total, num sistema de medição, constituindo-se de uma soma 

de erros de E elementos, mesmo com diferentes distribuições de probabilida-
de, implicará numa distribuição de probabilidades dos erros E tendente a 
uma gaussiana. É exatamente isto o que a experiência nos mostra quando se 
opera com os mais diversos aspectos de rastreabilidade metrológica. 

 
Incertezas e Limite de Erro 
Toda medição realizada num mensurando (grandeza avaliada) con-

duz a uma aproximação do seu valor verdadeiro, com tendência a conduzir-
nos a um valor que se pode chamar de presumivelmente exato. Isto, porque, 
embora os objetivos da teoria de erros e técnicas de medição são procurar 
determinar o valor mais próximo possível do mensurando, sempre teremos 
uma incerteza deste valor. Esta incerteza é uma indicação de quanto se está 
afastado do verdadeiro valor do mensurando. 

Há várias formas de se apresentar a incerteza de um resultado. As 
três formas mais usuais e difundidas internacionalmente, são:  

 
A. A incerteza padrão 
B. A incerteza expandida 
C. O limite de erro 
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A.  Incerteza padrão )(σ  
Considera-se que o erro total resulte de uma superposição de vários 

erros elementares e que a distribuição de probabilidades do erro total seja 
uma gaussiana. Assim, a incerteza padrão )(σ  é definida como o desvio 

padrão )(σ  da distribuição de erros, onde 
2
1

22

2

2
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1
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os desvios das n  medições. (3) 

 

 

B.  Incerteza expandida com nível de confiança PC  

O nível de confiança, ou coeficiente de confiançaPC  da ocorrência de 

uma proposição representa uma probabilidade PC
 de que esta proposição 

ocorra. 
A incerteza expandida )( σk  com nível de confiança  PC  ,  corres-

ponde  à probabilidade PC  de se efetuar uma medição xi   que se encontre 

dentro do intervalo )( σkx − < xi
< )( σkx + . Convém lembrar que a 

incerteza padrão σ obtida experimentalmente é, na realidade, uma aproxi-
mação do verdadeiro desvio padrão. 

Considerando os erros com distribuição gaussiana apresentamos a 
seguir, alguns intervalos expandidos com os respectivos níveis de confiança. 

 
Intervalos Níveis de Confiança 

)( σ−x < xv
< )( σ+x  68,27% 

)6,1( σ−x < xv
< )6,1( σ+x  90% 

)2( σ−x < xv
< )2( σ+x  95,45% 

)3( σ−x < xv
< )3( σ+x  99,73% 
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Estes níveis de confiança são de extrema importância nas estratégias 
metrológicas que envolvam procedimentos de medição, rastreabilidade e 
calibração.  

                 
C. O limite de erro l . 
 
Chama-se de limite de erro l  , o valor máximo que qualquer erro pode 

assumir no conjunto de medições efetuadas. Assim, no caso de uma distri-
buição simétrica que possui um ponto x , além do qual ela se anula, então,  
este  ponto será  o limite de erro, onde lx = . 

No caso de uma distribuição gaussiana ela praticamente se anula pa-
ra valores de x  maiores do que σ3 , então, neste caso, o limite de erro 
é σ3=l . Então, para o caso de uma gaussiana, o limite de erro correspon-
de a uma incerteza expandida com nível de confiança de 99,73%. 

 

 

Conclusão 

Segundo a abordagem utilizada nesta contribuição foram destacados 
e inter-relacionados teórica e praticamente, os seguintes aspectos do ponto de 
vista estatístico quando se trabalha com um sistema de medição: 

 
- Funcionamento e aplicabilidade da distribuição matemática de  

Gauss-Laplace orientada à metrologia. 
- Interpretação gráfica da largura, área e condição de normalização 

no tratamento das medições. 
- Interpretação dos erros Gauss-Laplacianos, com abordagem 

metrológica. 
- Apresentação das formas  experimentais da incerteza padrão, incer-

teza expandida e limite de erro, segundo o rigor metrológico.  
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A UNIVERSIDADE DO SÉCULO XXI* 

Osvaldo Biz** 

RESUMO 
Construir uma Universidade é integrar ensino, pesquisa e extensão mobi-
lizando-os criticamente no sentido de atender as necessidades sociais e não 
como um serviço puramente comercial. A ênfase será sempre pela respon-
sabilidade social.  Perguntamos se outro Direito é possível, uma vez que 
ele é conservador e reacionário e também contestador e transformador. 
A educação deve ser criadora, antecipando o novo tipo de sociedade que 
queremos, aprofundando a consciência da dignidade do ser humano, res-
peitando as peculiaridades locais e nacionais. 
 
 
 

Desafios da Universidade 

A universidade pode ser definida como um centro de reflexão, de de-
bate, de cultivo da inquietude, de busca de novos horizontes, de análise e 
interpretação da realidade com espírito crítico. Três palavras sintetizam os 
compromissos básicos de uma Universidade: docência, pesquisa, extensão. 
Estes três objetivos são explicados por Tubino (1984, p. 34)1 desta maneira: 

 
 
 
 
 
 

                                                           
* Síntese da Conferência pronunciada na Aula Inaugural da Universidade do Estado do Mato Grosso, 

18 de fevereiro de 2003. 
**Jornalista. Dr. em Comunicação Social                                                    
1 TUBINO, Manoel José Gomes (org.). A Universidade Ontem e Hoje. São Paulo: Ibrasa, 1984.  
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Quando ela assume as funções de Ensino, estará exercendo o 
seu papel de transmissão do saber já conquistado. Mas, seria 
muito pouco para uma universidade apenas difundir o saber 
acumulado, limitando-se a abordar o conhecido sem preocupar-
se com o saber desconhecido, onde ela passa a assumir a sua 
função de Pesquisa, buscando no exercício da Ciência as suas 
possibilidades de uma contribuição na transformação desse sa-
ber. (...) Quando ela se articula com a sociedade que a insere, 
cumpre a sua missão de Extensão. 

O ensino não pode parar na pura instrução. Nesta função os Meios de 
Comunicação estão muitos anos-luz a nossa frente. As informações estão 
disponíveis em toda  parte, embora empobrecidas no que diz respeito à análi-
se e às relações entre elas, pois, predomina a visão do veículo transmissor.    

A aprendizagem, sintetizada em receber a informação, memorizá-la, 
também nada representa em termos de mudança. Trata-se de um processo 
alienante. A contribuição mais importante que a Universidade pode oferecer 
é a possibilidade de pensar. O perfil que se exige, hoje, de um professor é que 
transforme a sala de aula num ambiente de construção coletiva. O Aluno 
(Marcovitch, 1988)2 quer não só um professor atualizado, mas um indivíduo 
com capacidade de analisar, interpretar e relacionar variáveis e fatos 
superiores a dele.  

A permanente interpretação e reinterpretação da sociedade, justa-
mente porque ela não é estática, possibilitando uma reflexão sobre o que está 
acontecendo no processo social global, é tarefa vital de docentes e alunos. 
Mesmo partindo de pontos de vista, de visões de mundo distintas (até porque 
a Universidade deve abarcar esta diversidade), essa constante interpretação 
e reinterpretação é valiosa para a formação da consciência crítica e para a 
consolidação de uma sociedade democrática que convive respeitosamente, 
mesmo que firmemente com o dissenso.  

A pesquisa, a produção do conhecimento é essencial para avançar, 
intervir e melhor agir. Para o semiólogo francês Roland Barthes (1977, p. 

                                                           
2 MARCOVITCH, Jacques. A Universidade  (Im)Possível. São Paulo: Futura, 1998. 
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47)3, ”há uma idade em que se ensina o que se sabe; mas vem em seguida 
outra, em que se ensina o que não se sabe; isso se chama pesquisar”. 

Uma das funções da Universidade é, justamente, produzir conheci-
mentos, cientistas, profissionais capacitados que possam esboçar soluções 
para os problemas do país. Influenciar na criação de uma nova cultura com 
destaque para um destino mais solidário da humanidade e não somente um 
conteúdo utilitário. A Universidade deve priorizar a pesquisa. Ela é avaliada 
pelos produtos que gera, com destaque para a qualidade e a relevância. Na 
execução deste projeto, a biblioteca deve ser o centro nevrálgico assim como 
os investimentos nos laboratórios. Para tanto, é urgente que o Governo Fede-
ral eleve o percentual do Produto Interno Bruto (PIB) que destina à ciência e 
à tecnologia. Hoje, este índice é de 0,9%. A expectativa é passar para 2,4%, 
em 2010. Com tal percentual não saímos da estagnação tecnológica. E nem é 
tanto o percentual que conta, mas sim, o tamanho do nosso PIB, ainda pe-
queno frente à grandiosidade dos nossos problemas, agravados pela restrição 
ao financiamento de projetos. Esse é um desafio que precisa estar na agenda 
política de qualquer governo, seja estadual ou federal. Investir em pesquisa é 
a solução para acabar com a exclusão e a permanência do país como depen-
dente das nações desenvolvidas.  

Afinal, o que valoriza e promove uma universidade é o seu capital in-
telectual, e formá-lo requer provisões orçamentárias adequadas. Hoje, cerca 
de 80% do financiamento à pesquisa é estatal, enquanto 20% saem do setor 
privado. Nos Estados Unidos, o peso do financiamento estatal é exatamente o 
oposto do brasileiro.4 Como falar, então, em economia do conhecimento, na 
inovação como chave do crescimento sustentado, se há cortes nos investi-
mentos em pesquisa? A falta de competitividade dos produtos brasileiros 
deve-se, entre outras causas, ao baixo investimento tecnológico. Hoje, todos 
parecem concordar, lembra Wrana Maria Panizzi (2002, p. 9)5, 

 
 

                                                           
3 BARTHES, Roland. A Aula. São Paulo: Cultrix, s.d. 8ª ed.  
4 Gazeta Mercantil, 25 de março de 2002, Caderno A, p. 4. 
5 PANIZZI, Wrana Maria  (org.). Universidade: um lugar fora do poder. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 

2002. 
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que o conhecimento tem importância estratégica para o desen-
volvimento das nações. Os Estados Unidos, a União Européia e 
o Japão, não por acaso, são responsáveis por 80% de tudo o que 
se investe em pesquisa no mundo. Nosso país, comparado aos 
que muitas vezes são evocados como modelos pelos críticos de 
nossas universidades públicas, investe pouco na produção de 
conhecimento. Acontece que é exatamente nas universidades 
públicas que esse investimento tem alcançado seus melhores 
resultados.  

É a sociedade como um todo que necessita ser despertada para este 
problema. É interessante observar que os políticos não se interessam tanto 
em assumir o cargo de Secretário ou Ministro da Ciência e Tecnologia. Esta 
posição não representa tanto prestígio ou projeção. Existem outras secretari-
as ou ministérios que qualificam mais o nomeado e o projetam para alçar 
vôos mais altos.   

Cristovam Buarque (1994, p. 133)6 escreveu que a transgressão deve 
ser uma obrigação da Universidade, porque seu papel está em transgredir os 
limites do pensamento existente:  

 
A transgressão exige um método novo. Só a constante prática da 
dúvida permitirá o avanço do conhecimento. É preciso contestar 
todas as teorias, todas as formulações e premissas, na busca de 
novos conhecimentos. E esta contestação deve estar no método 
de pesquisa, de ensino e de avaliação.  

O terceiro compromisso da Universidade é com a prática da extensão. 
Ela  deve ser vista como indispensável canal de integração entre a universi-
dade e a sociedade. Significa dizer que ela deve estar a serviço da sociedade 
em seu conjunto, ainda mais que é sustentada com os impostos de todos. 
Como afirma Marcovitch (1998, p. 39)7, 

 

                                                           
6 BUARQUE, Cristovam. A Aventura da Universidade. São Paulo: Unesp. Rio: Paz e Terra, 1994.   
7 MARCOVITCH, Jacques. Op. Cit. 
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a extensão universitária é uma credencial de excelência, porque 
somente universidades com história e altos índices de qualidade 
no âmbito da pesquisa e do ensino podem repassar à comuni-
dade externa, em forma de serviços ou ensinamentos, o conhe-
cimento acumulado  em todas as áreas.  

Oferecer cursos de atualização para professores do ensino fundamen-
tal e médio, trabalhar junto aos marginalizados para que se tornem sujeitos 
da história, conquistem a cidadania e passem a fazer parte dos incluídos, 
oferecer assistência jurídica gratuita aos que percebem salário mínimo ou 
estão desempregados, entre tantas outras atividades de extensão, são cami-
nhos  para a Universidade descobrir o mundo e este descobrir a Universida-
de.  É a integração entre a Universidade e a sociedade. Para Antonio Grams-
ci, filósofo italiano (1981, p. 13)8,  

 
criar uma nova cultura não significa apenas fazer individual-
mente descobertas originais, significa também e, sobretudo, di-
fundir criticamente verdades já descobertas, ‘socializá-las’ por 
assim dizer; transformá-las, portanto, em base de ações vitais, 
em elemento de coordenação e de ordem intelectual e moral. O 
fato de que uma multidão de homens seja conduzida a pensar 
coerentemente e de maneira unitária a realidade presente é um 
fato ‘filosófico’ bem mais importante e ‘original’ do que a desco-
berta, por parte de um ‘gênio filosófico’, de uma verdade que 
permaneça como patrimônio de pequenos grupos de intelec-
tuais.  

 
Valores universais 

Cinco valores acadêmicos são citados por Marcovitch (1988)9 como 
lastro de uma Universidade no cumprimento de sua missão: Pluralismo, 
Universalismo, Solidariedade, Ética e Excelência. Sem Pluralismo, desapa-
rece o espírito crítico. As tendências e idéias que circulam na academia 
                                                           
8 GRAMSCI, Antonio. Concepção Dialética da História. Rio: Civilização Brasileira, 1981. 
9 MARCOVITCH, Jacques. Op. Cit.  
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pertencem à humanidade, isto é universalismo. Não existe uma lei determi-
nando a obrigatoriedade da solidariedade. Ela resulta de uma prática, espe-
cialmente quando se trabalha com aqueles que nunca chegarão à Universi-
dade, quando ponho o meu conhecimento a serviço de uma intervenção, uma 
metanóia, objetivando o surgimento de uma nova sociedade, onde todos 
possam satisfazer suas necessidades básicas. A Ética é o valor essencial nas 
relações humanas. E a excelência de uma Universidade se consegue com a 
relevância nas pesquisas, cursos de qualidade, e a prestação de serviços.  

Como lembra Cristovam Buarque (1994, p. 117, 118)10, “formar e ser 
elite intelectual não é erro, é obrigação. Errado é só servir à elite econômica e 
social.(...) O que faz a Universidade elitista não é a qualidade da roupa dos 
que entram, mas o conteúdo da cabeça dos que dela saem”. Nada de acadê-
micos descompromissados com o país e as massas. Não questionar significa, 
a partir desse ponto de vista, aceitar o aumento do sofrimento humano das 
camadas menos favorecidas.  

Gramsci (1995) acentua que, cada grupo, mesmo exercendo um tra-
balho físico, muscular, através da organização da sociedade civil pode cons-
tituir a base de um novo tipo de intelectual, com outra concepção de mundo. 
Lembra  o pensador italiano (1995, p. 7)11  que,  “todos os homens são inte-
lectuais, poder-se-ia dizer então; mas nem todos os homens desempenham 
na sociedade a função de intelectuais”  e, se desempenham tal função, podem 
promover novas maneiras de pensar. 

O intelectual deve primeiro querer viver como intelectual, pois, é a 
única categoria social capaz de contestar os grupos dirigentes e com condi-
ções de apontar alternativas, justamente porque representa a consciência 
crítica da nação, livre das amarras do sistema, podendo, assim, realizar, 
com independência, sua tarefa.  

Se a Universidade não for capaz de navegar nas mudanças que hoje 
acontecem no mundo tenderá a desaparecer, afirma Cristovam Buarque  
(1994, p. 51)12,  

                                                           
10  BUARQUE, Cristovam. Op. Cit.  
11 GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. 9. Ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1995. Tradução de Carlos Nelson Coutinho.  
12 BUARQUE, Cristovam. Op. Cit. 
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como ocorreu no passado com algumas, ou de tornar-se irrele-
vante, como muitas já o são no presente. Se isso ocorrer, o co-
nhecimento e o processo civilizatório estarão impedidos de usar 
o maior potencial de geração de saber do mundo contemporâ-
neo. (...) Entretanto, se for capaz de navegar nas mudanças, de 
cumprir seu papel de revolucionária das idéias, a universidade 
pode ser, neste século, a principal instituição de construção do  
novo. Constituir-se-á, assim, a nova universidade. Para tanto o 
primeiro passo deverá romper as amarras que aprisionam a 
universidade hoje.  

 
Ética e direito 

Aos acadêmicos da Faculdade de Direito gostaria de insistir numa 
frase que vale também para todos os outros cursos: Não sabe direito quem só 
sabe direito. Explico-me: é preciso  ter uma cultura universal  bem   funda-
mentada para compreender os fenômenos e as condições de contextualizar os 
fatos. Daí, a importância das disciplinas de humanidades, filosofia, sociolo-
gia, história, geografia, o diálogo entre ética e direito. A ética, segundo Már-
cio Fabri dos Anjos (1996, p. 12)13,  

 
deve ser assumida  como instância crítica e propositiva sobre o 
dever ser das relações humanas em vista de nossa plena reali-
zação como seres humanos. Entre seus critérios fundamentais 
está a convicção de que o outro, o semelhante humano, merece 
a respeitabilidade que se dá ao ‘eu’. 

 
 
 
 
 

                                                           
13 ANJOS, Márcio Fabri dos. LOPES, José Reinaldo de Lima. (orgs.). Ética e Direito: Um Diálogo. 

Aparecida, São Paulo: Editora Santuário, 1996. (Teologia Moral na América Latina 12) 
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A visão de uma Ética crítica e propositiva permite alguns desdobra-
mentos. Um deles é a constatação de que a realidade mostrada não é algo 
acabado, pronto, absolutizado, invariável, desenraizado do passado. Há que 
destacar, afirma Wolkmer (1996, p. 139)14, 

 
todo o extremado rigorismo que envolve a lei como axioma aca-
bado, porquanto esta não deve ser vista como a única e exclusi-
va fonte do Direito. Crer unicamente nas convicções ideológicas 
de um legislador é esquecer que existem outros pressupostos, 
tanto ou mais incisivos que a própria legislação formal. É pro-
fundamente incorreto prestar reverência a uma lei que já não 
responde a uma justa e ética necessidade social. 

 
Ao contrário, a ética é uma realidade aberta, sujeita a mutações, pois, 

através do empenho é possível, também, escrever-se o roteiro da própria 
história, cada um tornando-se sujeito e não mero espectador. Outro aspecto 
inerente ao processo dessa instância crítica é a não-aceitação da neutralida-
de da ciência, pois o próprio pesquisador não é isento, sem ponto de vista 
pessoal, desligado de valores morais.  

A Ética se afina com a Dialética, justamente por que esta é essenci-
almente crítica dos pressupostos do conhecimento sobre as estruturas socioe-
conômicas que marginalizam amplas camadas da sociedade. A Dialética 
visa ao desvendamento do que se esconde atrás das aparências e fenômenos. 
É a antítese, em relação ao que está institucionalizado, colocado e pensado 
como imutável, ou seja, a tese. Com a negação da afirmação chegamos à 
síntese, uma visão da totalidade que pelo próprio método, está sujeita a novas 
transformações, já que não é uma estrutura invariante, absolutizada.  

A Ética propositiva significa que as instituições humanas evoluem, 
não são completas, podem crescer, surgindo novas exigências e desafios e, 
por isso mesmo, a busca de novas atitudes. Necessário se faz, então, a busca 
de fundamentação de ações e relações, objetivando dar respostas a uma nova 
                                                           
14 WOLKMER, Antônio  Carlos. Direito Alternativo: proposta e fundamentos éticos. In: MÁRCIO Fabri 

dos. LOPES, José Reinaldo de Lima. Ética e Direito: um Diálogo. Aparecida, São Paulo: Editora 
Santuário, 1996. (Teologia Moral na América Latina 12).  
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visão de homem, de sociedade, do agir humano. O direito a serviço das trans-
formações humanas. É outra visão da realidade, diferente daquela apresen-
tada pelo neoliberalismo, em que há predominância do individualismo, do 
basta competir para vencer, onde entra a ética da eficiência, ou seja,  não 
existe marginalidade, só oportunidades. A questão central é saber aproveitá-
las.  

Existem muitas interpretações do e sobre o direito, com destaque para 
o viés positivista e a perspectiva crítico-dialética, como alerta Wolkmer 
(1996, p. 126)15:  

 
Certamente que o Direito na sociedade moderna está fundado 
na adequação com a forma burguesa de sociedade, com a cul-
minância de um processo de produção capitalista, com a hege-
monia legitimadora liberal-individualista e, finalmente, com o 
modelo de organização institucional de Estado burocrático-
nacional. É como instrumental sócio-político, normativo, assen-
tado na institucionalização centralizadora do poder estatal, que 
o Direito moderno se impõe obrigatoriamente, materializando, 
coercitivamente, as condições de ação dos estratos e dos seg-
mentos sociais.  

Permanece a pergunta: Outro direito é possível? Sabemos da ambi-
güidade do Direito (Mascaro, 2003)16, ou seja, ele é extremamente conserva-
dor e reacionário e também contestador e transformador. O Direito do capita-
lismo só é válido quando garante a propriedade privada. Quando promove a 
paz, a igualdade, então, é desconhecido pelo capitalismo. Os Estados Unidos 
se dá o direito de fazer a guerra porque o Iraque rejeita os Direitos Humanos. 
Só que no Chile, 1973, destruíram Salvador Allende, aquele que queria mais 
justiça. Os contratos devem ser cumpridos. Não se pode deixar de pagar os 
juros da dívida externa. Mas, na Venezuela, há um presidente eleito, um 
Estado de Direito, uma constituição que deve ser obedecida. Neste caso, não 

                                                           
15 WOLKMER, Antonio Carlos. Op. Cit.  
16 MASCARO, Alysson Leandro. Conferência no III Fórum Social Mundial, Porto Alegre, janeiro de 

2003. 
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vale a Lei Maior. O direito é benéfico e aceito pelo capitalismo quando visa 
lucros. É a contradição, a ambigüidade. 

O filósofo Manfredo de Oliveira (1996, p. 13)17 pergunta como pode-
mos considerar nosso país um Estado de Direito, enquanto a violência e as 
arbitrariedades sistêmicas regem as relações econômicas? Para ele, “o Esta-
do de Direito é incompatível com o estado de miséria, uma vez que a exigên-
cia ética básica é incondicional e abrange todas as dimensões humanas”.  

Aceita-se a injustiça social como um parâmetro normal. Daí, a indife-
rença em relação à brutalidade do desemprego e das condições de trabalho. 
Por isso, o fundamento do Direito Alternativo é a ética da alteridade (Wolk-
mer,1996)18, inspirado na situação histórica de estruturas socioeconômicas 
marginalizadas até hoje. O Direito Alternativo propõe-se a gerar uma prática 
pedagógica libertadora para emancipar os oprimidos e excluídos. Não se 
trata (Wolkmer, 1996)19 de desconsiderar a importância da legalidade. Ou de 
atribuir ao juiz um poder indiscriminado. Mas, visualizar o direito como 
instância de construção de uma sociedade mais justa. Como então prestar 
reverência a uma lei que já não responde a uma justa e ética liberdade soci-
al? Superar o legalismo, analisando a vida dos envolvidos nas lutas sociais, 
é o que pode ser chamado de Direito Vivo.  

O sociólogo Português Boaventura de Souza Santos20 afirma que soci-
edades democráticas convivem com um novo fascismo, que não é um regime 
político, mas um sistema de relações sociais muito desiguais. Ele  explica sua 
posição: 

 
A extrema polarização da riqueza em muitos países, e o Brasil é 
bom exemplo disso – está criando uma forma de convivência 
semelhante à produção pelas sociedades fascistas tradicionais. 
É a convivência com o medo, o colapso total das expectativas, 
que é o fato de a pessoa viver sem saber se amanhã estará viva, 
se terá emprego, se terá liberdade. Este tipo de convivência 
fascista não está sendo produzido por um Estado fascista: O 
Estado é democrático, há partidos, há assembléia, há leis, há                                                            

17 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Ética e Economia. São Paulo: Ática, 1995.  
18 WOLKMER, Antonio Carlos. Op. Cit.  
19 WOLKMER, Antonio Carlos. Op. Cit.  
20 Folha de São Paulo, São Paulo, 21 de maio de 2001, Caderno A, p. 7. 
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é democrático, há partidos, há assembléia, há leis, há institui-
ções públicas. Simplesmente há uma população, cada vez 
maior, que não tem acesso a esses direitos.  

 
Fala-se da falta de ética. Mas, acadêmicos, quando nós aceitamos es-

ta disparidade social existente em nosso país, esta concentração de renda, 
estes milhões de irmãos nossos, classificados como miseráveis, já mostramos 
o nosso comportamento aético diariamente. Boaventura Souza Santos na 
abertura do II Forum Mundial de juízes, em Porto Alegre, janeiro de 2003, 
alertou sobre a dificuldade de fazer justiça frente à exclusão social. “Muitos 
cidadãos estão excluídos do direito mínimo, muitos não existem socialmente e 
temos uma constituição que garante direitos a todos”.21    

O Artigo 5º da nossa Constituição diz que “todos são iguais perante a 
lei sem distinção de qualquer natureza”. Trata-se do universal. A igualdade 
perante a lei rompeu com a desigualdade absolutista (Mascaro, 2002, p. 
12)22, mas impede a visão das diferenças estruturais da sociedade. No nosso 
país, da sociedade da opulência e da miséria, servirá o direito para a trans-
formação social, para o oprimido? 

 
Para o sentido comum jurídico, o direito é o elemento de concór-
dia, é o fim do conflito, e a justiça social é imparcial. De ante-
mão é preciso rejeitar  esta frágil e tosca perspectiva jurídica. O 
direito, em quinhentos anos de Brasil, foi a forma pela qual o 
dominador organizou a colônia para a exploração, e, depois, a 
forma pela qual se organizou a sociedade dos donos de escra-
vos, e, depois, a forma pela qual se organizou a sociedade dos 
exploradores sociais contra os explorados.  

 

                                                           
21 Correio do Povo, 21 de janeiro de 2003, p. 5.  
22 MASCARO, Alysson Leandro;  (org.) Fronteiras do Direito Contemporâneo. O Direito para a  trans-

formação social.  São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2002.   
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A escola necessária 

Para os acadêmicos que cursam as licenciaturas, portanto, futuros 
professores, educadores, gostaria de lembrar que não é possível separar a 
educação da sociedade no interior da qual ela se desenvolve, uma vez que se 
nós não sabemos o que está acontecendo, educamos para aquilo que já pas-
sou.  

Em termos de educação, é preciso desmistificar a idéia de uma edu-
cação neutra, técnica, imparcial, objetiva, madura, prudente, desenraizada 
da atividade política. Para Pedro Demo (1995, p. 83)23, “a neutralidade é 
uma postura farsante, por ingenuidade ou por esperteza. O engajado comete 
– logicamente – suas barbaridades, mas é pior ainda cometê-las ingenua-
mente ou espertamente”. Afinal não ter compromisso, significa compromisso 
e omissão é uma forma de ação.  

Para Paulo Freire (1976, p. 39)24, “é importante perceber que a reali-
dade social é transformável; que é feita pelos homens e pelos homens, pode 
ser mudada; que não é algo intocável, um fado, uma sina, diante de que só 
houvesse um caminho: a acomodação a ela”.   

Ao longo da história da educação (Geraldi, 1991, p. 85 e ss.)25, tam-
bém mudou a função do professor. Nos séculos XIV e XV, o professor “se 
caracteriza pelo fato de ser um produtor de conhecimentos, produtor de um 
saber, de uma reflexão, e como tal fala sobre este saber a discípulos (ou 
mesmo seguidores)”. Não há separação radical entre aquele que ensina e 
aquele que produz conhecimento.   

Nos primórdios do mercantilismo, “o mestre já não se constitui pelo 
saber que produz, mas por saber um saber produzido que ele transmite”. 
Esta nova realidade implica estar sempre a par das últimas descobertas da 
ciência em sua área de especialidade. Corre, então, o professor um grande 
risco: a desatualização, uma vez que não convive com a pesquisa, tão pouco 
produz o que vai ensinar.  

                                                           
23 DEMO, Pedro. Metodologia Científica em Ciências Sociais. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 1995.  
24 FREIRE, Paulo. Ação Cultural para a Liberdade. Rio: Paz e Terra, 1976.  
25 GERALDI, João Wanderlei. Portos de Passagem. São Paulo: Martins Fontes, 1991.  



 

Revista da ADPPUCRS, n. 4, dez. 2003 179

Hoje, em vista das velozes mudanças no campo do saber, o professor 
deve buscar incessantemente a atualização, o aprender a aprender. Sua 
competência se medirá pelo seu acompanhamento e atualização. O que hoje é 
a última palavra da pesquisa, pode estar superada amanhã. E precisamos 
cada vez mais de novos elementos para reinterpretar uma sociedade, que 
não é estática.  

Em contraposição a uma educação alienante, trabalharemos pela li-
bertação (Medellin, 1968)26, que deve ser criadora, antecipando o novo tipo 
de sociedade que queremos, aprofundando a consciência da dignidade do ser 
humano, aberta ao diálogo, e respeitando as peculiaridades locais e nacio-
nais. 

O conteúdo deve ser considerado um meio e não um fim. Apenas sis-
tematizar e transmitir conteúdos insiste Gilberto Dimenstein27, “objetiva 
treinar o aluno para fazer provas, para passar no vestibular, mas é inútil 
numa sociedade que exige aprendizagem permanente”. Professor e aluno 
devem se exercitar em descobrir o que está oculto nos livros, jornais, revistas, 
ou seja, as marcas, as pegadas, os traços ali deixados. Ler também as entre-
linhas, o texto pelo contexto. Trata-se da compreensão. Compreender signifi-
ca religar os conhecimentos, uma vez que o conhecimento através das diver-
sas disciplinas é fragmentado. Educar para a compreensão significa reedu-
car os educadores reformando mentes e instituições. A isto Morin (2001, p. 
14)28  chama de teoria da Complexidade, entendida como “o que é tecido 
junto”.   

 
 

Existe complexidade, de fato, quando os componentes que cons-
tituem um todo (como o econômico, o político, o sociológico, o 
psicológico, o afetivo, o mitológico) são inseparáveis e existe um 
tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre as 
partes e o todo, o todo e as partes. Ora, os desenvolvimentos pró-

                                                           
26 CONCLUSÕES DE MEDELLIN, II Conferência Geral do Episcopado Latino-americano. 6. ed. São 

Paulo: Paulinas, 1987.   
27 Folha de São Paulo, São Paulo, 8 de setembro de 2002, Caderno C, p. 8. 
28 MORIN, Edgar. A Cabeça bem Feita. Repensar a reforma. Reformar o pensamento. 3.ed. Rio: 

Bertrand Brasil, 2001. Tradução: Eloá Jacobina. 
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prios de nosso século e de nossa era planetária nos confrontam, 
inevitavelmente e com mais e mais freqüência, com os desafios 
da complexidade.  

 
Os alunos precisam saber como aquilo que estudam tem a ver com o 

que vivem. Taureo Brand29 afirma que  
 

a escola precisa organizar-se em torno de poucos, mas signifi-
cativos eixos temáticos em torno dos quais giram as atenções na 
busca de conteúdos necessários. Eixos que não podem estar a-
lheios num projeto político pedagógico da escola hoje: o cotidia-
no, educação para uma cidadania efetiva, a construção de uma 
prática dialógica e a afirmação incondicional da dignidade 
Humana. (...) A escola necessária é a escola da e para a vida.  

 
A escola deve fugir daquela qualidade apregoada pelo Neoliberalismo 

que visa à preparação da mão-de-obra para o mercado e a proclamação de 
sua excelência, visando sempre à satisfação do cliente. Afirma Marcos San-
drini30: “Não aceitamos a idéia de que o aluno seja cliente. Em educação, 
esse princípio não funciona. O centro não é nem o aluno, nem o professor, 
mas sim um projeto social para o país, incluindo pais, alunos, professores. 
Todos voltados para este projeto”.  

O géografo, de renome internacional, Milton Santos,31 alerta que sob o 
pretexto de formar para o mercado de trabalho, “o saber filosófico é conside-
rado desnecessário, residual. Isso ameaça a democracia, a república, a cida-
dania, a individualidade. A escola deixa de ser o lugar de formação de ver-
dadeiros cidadãos e tonar-se-á um celeiro de deficientes cívicos”.  

Paulo Freire insistia que o primeiro livro a ser lido era o da realida-
de. Para este educador “ler o mundo” e “ler a palavra”, implicava em 
“reescrever o mundo”. Em outras palavras, transformá-lo. No plano social, 

                                                           
29 Mundo Jovem, maio de 2001, p. 5.  
30 Jornal Extra Classe, Porto Alegre,  Ano 1, N. 2.  
31 Folha de São Paulo, São Paulo, 29 de janeiro de 1999, Caderno 5, p. 3 
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crever o mundo”. Em outras palavras, transformá-lo. No plano social, de 
acordo com Gadotti, (1991, p. 70)32, 

 
é ato pedagógico desvelar as contradições existentes, evidenciá-
las com vistas à sua superação. O educador nesse sentido, não é 
o que cria as contradições e os conflitos. Ele apenas os revela, 
isto é, tira os homens da inconsciência. Educar passa a ser es-
sencialmente conscientizar. Conscientizar sobre o nada? Não. 
Sobre a realidade social e individual do educando. Formar a 
consciência crítica de si mesmo e da sociedade.  

  
A educação deve girar ao redor de alguns eixos. Um deles (Candau, 

1995)33 é o cotidiano, significando o desenvolvimento da pedagogia do espan-
to e da indignação e não da resignação. O sociólogo português Boaventura de 
Souza Santos reforça este aspecto, ao afirmar, em palestra promovida pela 
Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre34: “Assistimos ao sofri-
mento humano e sequer perdemos o sono, é necessário recuperar a capaci-
dade de espanto e indignação dos indivíduos levando para as salas de aula 
imagens que despertem paixão e emoção”. É obrigação do professor possibili-
tar ao menos uma reflexão sobre o que está acontecendo no processo social 
global. Ainda no cotidiano poder-se-ia incluir a pedagogia da admiração e 
da mística pela vida, justiça e liberdade.  

Um segundo eixo diz respeito ao promover a educação para a cidada-
nia, voltada para a organização e radicalização dos movimentos populares 
contra qualquer tipo de subordinação e exploração. A maior parte do nosso 
povo vive nas trevas, não conhece seus direitos e nem sabe onde buscá-los. 
De acordo com o lingüista norte americano Noam Chomsky (1997, p. 14),35  

 

                                                           
32 GADOTTI, Moacir. Educação e Poder. Introdução à pedagogia do conflito.  10º ed. São Paulo: Cortez, 

1991. 
33 CANDAU, Vera Maria et al. Oficinas pedagógicas de direitos humanos. Petrópolis: Vozes, 1995.  
34 Zero Hora, 27 de julho de 1996, p. 51.  
35 CHOMSKY, Noam. A minoria próspera e a multidão inquieta. 2ª ed.  Brasília: Editora Universidade 

de  Brasília,  1997. Tradução de: Mary Grace Fighiera.  
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as estruturas elevam a tomada de decisão ao nível do executivo, 
deixando o chamado ‘defícit democrático’ – parlamentos e po-
pulações menos influentes. Além disso, a população não sabe o 
que está acontecendo, nem ao menos sabe que não sabe. Um re-
sultado disso é uma certa alienação em relação às instituições. 
As pessoas sentem que nada funciona para elas.  

 
 

Conclusão 

Quem pode tirar o Brasil do buraco sem fundo em que está metido 
não é o governo, é a cidadania36. E cidadania é, antes de tudo, o exercício de 
crítica permanente, de exigência crescente. Só esse cerco é que submete os 
governos às aspirações de um país.  

Uma nova Universidade deve ser integrada (Marcovitch, 1998)37, no 
sentido de administrar bem os escassos recursos, empreendedora, entendida 
como aquela que sabe antecipar o futuro, generosa, sensível à exclusão soci-
al. Inexiste um receituário acabado, quando o assunto é universidade, Mas é 
importante que prevaleça a insistência em relação aos dois eixos: missão 
acadêmica e compromisso social. Estes dois preceitos serão sempre atuais, 
enquanto a Universidade for Universidade.  

 
 

                                                           
36 Folha de São Paulo, São Paulo, 31 de dezembro de 1998, Caderno 1, p. 8.  
37 MARCOVITCH, Jacques. Op. Cit.  


