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APREsENTAÇÃO

Caríssimo (a) leitor (a)

A Caminhos - revista online de divulgação científica do Centro Universitário para 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – Unidavi, com publicação trimestral, nesta edição do 
Dossiê Humanidades, apresenta seis artigos que abordam diversos temas oriundos dos cursos 
de Psicologia, Pedagogia, Direito, Letras, Língua Portuguesa e Ciências Sociais.

No seu primeiro artigo, Os modos do risível na narrativa jornalística: uma interseção 
entre o humor, o cômico, o satírico e a reportagem, Kátia Marlowa Bianchi Pessoa Ferreira e 
Tiago Amado tem como objetivo identificar elementos que caracterizam o satírico, o cômico 
e o humor e mostrar como eles podem ser apresentados em reportagens, assim como algumas 
características específicas do meio de comunicação impresso que mais explora a potencialidade 
da reportagem, a revista.

O objetivo do segundo artigo Analisando discursivamente a escrita tecida por 
adolescentes sobre as relações entre corpo, mídia e sociedade, de Rubens Prawucki, é analisar, 
através dos pressupostos teórico-metodológicos da Análise de Discurso Francesa, como se 
dá a construção de sentidos sobre as relações entre corpo, mídia e sociedade na escrita de 
adolescentes estudantes do ensino médio. 

Em seguida, da participação-observante de Kamila Guimarães Schneider surgiu o 
artigo Bebendo e aprendendo: estudo realizado entre os bebedores de vinho – Cascavel/PR, o 
qual tem como objetivo descrever e analisar as formas que o vinho é entendido, consumido e 
assim classificado entre bebedores de vinho que se autodenominam “enófilos”. 

No quarto artigo, Sobre alunos não apreendentes e mau comportamento: narrativas 
da construção de um laboratório de aprendizagem, Magali Letícia Dentee e colaboradores 
relatam a construção de um Laboratório de Aprendizagem em uma escola da rede municipal 
de ensino fundamental que tinha como objetivo organizar um espaço que possibilitasse a 
aprendizagem do conceitos matemáticos e assim romper algumas questões que caracterizam a 
instituição escolar, entre as quais a assimetria docente-discente. 

Na sequência, Nivaldo Machado e Julia Gabriela Warmling Pereira  apresentam 
no artigo A questão mente corpo e mundo sob a perspectiva de Hilary Putnam, como a obra 
da autora é de valor inestimável para qualquer tentativa filosófica de tentar solucionar a grande 
problemática mente-corpo-mundo. 

Por fim, no artigo Uma revisão de Treinos Parentais para crianças com Transtorno 
de Oposição Desafiante (TOD): o que há de treino de comportamento moral? a presente autora 
faz uma revisão bibliográfica sobre os treinos parentais  mais utilizados e descritos na literatura 
e aponta seus pontos fortes, bem como limitações, no que diz respeito a aprendizagem de 
comportamentos morais. 
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Certa de que esta Revista reúne uma coletânea de excelentes pesquisadores que 
buscam, através da mesma, compartilhar os resultados de suas pesquisas e construções, desejo 
a todos uma ótima leitura!
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Os mODOs DO RIsÍVEL NA NARRATIVA JORNALÍsTICA: UmA INTERsEÇÃO 
ENTRE O HUmOR, O CÔmICO, O sATÍRICO E A REPORTAGEm

Kátia Marlowa Bianchi Pessoa Ferreira1

Tiago Amado2

REsUmO
O trabalho tem como foco a relação dos modos do risível e a narrativa jornalística, em especial o gênero reportagem 
de revista. O objetivo é identificar elementos que caracterizam o satírico, o cômico e o humor e mostrar como 
eles podem ser apresentados em reportagens. Para isso, procura-se apontar como a interpretação, seleção e edição 
dos fatos jornalísticos, a intencionalidade do discurso e os recursos de linguagem se relacionam com um ou mais 
modos do risível. Toma-se como base teorias que explicam a gênese do riso, o que faz o homem rir e como é 
interpretada na modernidade. Também são abordados alguns conceitos de jornalismo, noticiabilidade, narrativa e 
linguagem jornalística, além de algumas características específicas do meio de comunicação impresso que mais 
explora a potencialidade da reportagem, a revista.

Palavras-chave: Jornalismo. Revista Narrativa. Linguagem. Riso.

ABsTRACT
The work focuses the relation betwen modes at the corner and journalism, in special the stile of magazine. The goal 
is to identify the satire, comicality and humor and shows how they are presented in the news. To do so, to point 
the interpretation, selection and editing of lined journalistic facts, the intentionality of the speech and language 
features can characterize a narrative from one or more laughable modes. Is taken as basis the theories that explain 
the genesis of laughter, which makes the man to laugh and how is interpreted in the modernity this essentially 
human action, mainly based on theoretical as Henri Bergson and Vladimir Propp. Are also covered some concepts 
of journalism, newsworthiness, narrative and journalistic language, and some specific characteristics of the print 
journal that more explores the potential of the reporter, the magazine.

Keywords: Journalism. Magazine. Narrative. Language. Laughter.

1 INTRODUÇÃO

O mercado editorial brasileiro possui vários meios de comunicação impressos e 
entre eles uma variedade de revistas. O meio revista une entretenimento, informação, educação 
e interpretação dos fatos sociais e, assim, reconstrói a realidade seguindo uma política editorial 
que é apresentada através de textos, fotos e outros recursos gráficos. É recorrente os impressos 
de periodicidade mensal possuírem uma segmentação e um público-alvo específicos. 

Alguns textos podem trazer uma interpretação e narração dos fatos a partir de 
aspectos dos modos do risível, ou seja, as diferentes formas de discurso que podem nos fazer 
rir. A proposta principal deste trabalho é apontar como os modos do risível se caracterizam no 
discurso jornalístico. Com base em conceitos sobre comicidade, riso e jornalismo, o trabalho 

1 Professora Mestre Orientadora do Curso Lato Sensu em Língua Portuguesa - Produtor e Revisor de Textos da 
Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac/Lages)
2 Aluno do Curso Lato Sensu em Língua Portuguesa - Produtor e Revisor de Textos da Universidade do Planalto 
Catarinense (Uniplac/Lages)
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visa apontar a forma como o conteúdo e a abordagem sobre os fatos noticiados a partir do risível 
contribuem como uma prática do jornalismo como forma de conhecimento social. 

Para isso, propõe-se antes uma contextualização com conceitos sobre jornalismo 
e critérios de noticiabilidade e as características da narrativa jornalística. Também destacar 
características específicas desse tipo de linguagem, como descrição e narração, além da influencia 
da subjetividade na construção da reportagem. Parte-se, então, para os aspectos do riso e da 
estética do risível, com base principalmente em autores que tratam do tema na modernidade, 
como Henri Bergson e Vladímir Propp. O objetivo é apontar premissas que demonstrem como 
os modos do risível são reproduzidos na narrativa jornalística e como eles contribuem para 
um trabalho comunicativo e textual eficiente, cativante, inspirador, que se apresente como 
uma forma de conhecimento baseada na informação, nos fatos do cotidiano e na representação 
efetiva da realidade para o leitor.

2 O JORNALIsmO E A NARRATIVA JORNALÍsTICA

O que leva um indivíduo a destinar minutos ou horas do seu precioso tempo à 
leitura de um texto? E mais, o que o faz investir alguns trocados por mês na compra de uma 
publicação impressa, mesmo com a infinidade de conteúdo gratuito disponível, por exemplo, 
na internet? Certamente, o que ele procura é um produto diferenciado, possivelmente único, e 
um meio de comunicação com o qual construa uma relação de identificação e confiança. Este é 
um dos desafios atuais da imprensa, seja o seu suporte impresso, televisivo, radiofônico, virtual 
ou outro.

Para conquistar o seu público, o profissional de imprensa tem como arma o 
texto jornalístico, que deve ser um relato verídico e compreensível da realidade. Devido à 
importância social desse trabalho de reprodução da realidade, existe um conjunto de regras que 
o determinam, do âmbito técnico ao ético, afinal, como afirma Medel (2002, p.33), “jornalismo 
é fazer história, a história do cotidiano”.

A palavra é a força maior no jornalismo e o elemento principal na construção da 
narrativa jornalística, bem como na conquista do público que lhe é de interesse. No entanto, a 
batalha não ocorre por uma via de mão única, pois depende dos autores da construção do sentido. 
Como ela se faz através da linguagem, pode ser entendida sob o aspecto da interdiscursividade. 
Nesse processo construtivo do real, considerando, no caso, o objetivo jornalístico de um texto, 
cabe ao sujeito que enuncia a missão de produzir um discurso de acordo com a proposta da 
narrativa a ser interpretada pelo leitor, que é também participante da elaboração do sentido.

Junto a este desafio, está o fato que no discurso jornalístico não existe uma 
linguagem neutra. Ocorre que, apesar do jornalista procurar a imparcialidade, a linguagem 
reproduz uma realidade representada, basicamente por verossimilhança, e que, como visto, 
pode ser reconstruída pelos leitores de maneiras diferentes. Mesmo assim, para que o jornalismo 
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funcione como tal, é preciso que, antes de tudo, a relação entre os interlocutores esteja baseada no 
contrato de leitura firmado e constituído socialmente. Pressupõe-se que o jornalista reconstrua 
a realidade da forma mais fidedigna possível, e que, por fim, o leitor acredite e interprete essa 
representação - o que fecharia o processo de construção do discurso.

 A realidade não pode ser representada como um todo em uma reportagem, somente 
através de um recorte, uma interpretação. Além de utilizar uma linguagem que não é neutra, o 
jornalista seleciona os fatos da realidade que pretende representar jornalisticamente. Para isso, 
são constituídos socialmente e pela ação da imprensa os critérios de noticiabilidade, os quais 
abarcam desde a escolha dos temas a serem pautados até as formas como se produz os sentidos 
no discurso jornalístico, conforme afirma Traquina:

 

A previsibilidade do esquema geral das notícias deve-se à existência de critérios de 
noticiabilidade, isto é, à existência de valores-notícia que os membros da tribo jorna-
lística partilham. Podemos definir o conceito de noticiabilidade como o conjunto de 
critérios e operações que fornecem a aptidão de merecer um tratamento jornalístico, 
isto é, possuir valor-notícia. Assim, os critérios de noticiabilidade são o conjunto de 
valores-notícia que determinam se um acontecimento, ou assunto, é susceptível de se 
tornar notícia, isto é, de ser julgado como merecedor de ser transformado em matéria 
noticiável e, por isso, possuindo “valor-notícia”. (TRAQUINA, 2008, p. 63).

 
São os valores de noticiabilidade que determinam o recorte da realidade objetiva 

e a seleção e a forma como os fatos sociais serão representados, chegando assim ao conceito 
de notícia. Segundo Genro Filho (2012), notícia é uma modalidade de informação especial e 
transmitida de forma sistemática:

A notícia jornalística não pode ser considerada como uma modalidade da informação 
em geral. Não foi a transmissão genérica da experiência – o que sempre ocorreu em 
sociedade – e sim a transmissão sistemática, por determinados meios técnicos, de um 
tipo de informação necessária à integração e universalização da sociedade, a partir da 
emergência do capitalismo, que deu origem à notícia jornalística. (GENRO FILHO, 
2012, p. 181).

A notícia jornalística, ainda com base em Genro Filho (2012, p.194), “existe dentro 
de um fluxo objetivo na realidade, de onde os fatos são recortados e construídos, obedecendo 
a determinações ao mesmo tempo objetivas e subjetivas”. Traquina (2008), com base em 
Patterson (1997), também trata da notícia como uma “imagem refratada” da realidade e destaca 
alguns valores-notícia:
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Thomas Patterson (1997) assinala que a notícia é um relato altamente selecionado 
da realidade. O mundo oferecido aos leitores/espectadores é uma ‘imagem refratada’ 
que passa através de um ‘prisma’ – os valores-notícia da comunidade jornalística, tais 
como o novo, o fora de uso, o sensacional e o controverso. (TRAQUINA, 2008, p. 
25).

O gênero reportagem é o mais rico formato jornalístico, pois, como afirma Crestani 
(2010, p. 13), “é nele que há maior possibilidade de uso da narração como estrutura organizadora 
do texto”. A narrativa jornalística possui dimensão temporal, contendo relações de anterioridade 
e posterioridade com o fato narrado. Possui, também, referência a ações de pessoas e descrições 
de circunstâncias e objetos. 

Sodré e Ferrari (1986) destacam algumas características da reportagem, como a 
predominância da forma narrativa, a humanização do relato e a objetividade dos fatos narrados.  
Além disso, a reportagem deve buscar o máximo de referenciais concretos, o que justifica o 
trabalho do jornalista na apuração das informações e o que dá verossimilhança à história. Genro 
Filho (2012), explica por que a comunicação jornalística é referencial:

Talvez essa indagação possa ser respondida se lembrarmos de que o jornalismo é, 
em certo sentido, uma espécie de ‘simulação’ da imediaticidade, já que a realidade 
distante é reconstituída enquanto singularidade [...]. De qualquer modo, trata-se de 
coletividades, de mediações sociais, que produzem industrialmente as informações 
jornalísticas. O repórter, o redator, o editor, etc., atuam como momentos dessa cole-
tividade industrial. Assim, a presença pessoal de cada um na notícia deve, humilde-
mente, corresponder a esse distanciamento efetivo da realidade que está sendo repro-
duzida. Portanto, a linguagem do jornalismo é ‘referencial’ na medida em que ela fala 
de algo que, de fato, é concretamente exterior tanto ao emissor quando ao receptor 
individualmente considerados. (GENRO FILHO, 2012, p. 144).

O que predomina no jornalismo é a narrativa apresentada através da pirâmide 
invertida, um conceito que se tornou dominante a partir do jornalismo norte-americano do 
início do século XX. Este conceito é tema de debates entre os teóricos da área, sendo alguns 
críticos ao formato. “A pirâmide invertida é um dispositivo desequilibrado que faz a listagem de 
unidades de informação na ordem decrescente da sua presumível importância” (TRAQUINA, 
2008, p. 47). Porém, não é possível negar que a pirâmide invertida é um dos alicerces da 
narrativa jornalística que se pratica atualmente, como afirma Traquina (2008), com base em 
Tuchman (1972):

Assim, o “saber da narração” consiste na capacidade de compilar todas essas infor-
mações e “empacotá-las” numa narrativa noticiosa, em tempo útil e de forma in-
teressante. Tuchman diz que a seleção do lead da pirâmide invertida (um aspecto 
problemático da reinvindicação da objetividade profissional), mesmo assim, mitiga a 
dificuldade (de estruturar a notícia) ao apontar a fórmula noticiosa familiar do “quem”,  
“quê”, “onde”, “quando”, “porquê” e “como”. Estes seis “servidores da notícia” são 
conhecidos como os “fatos” mais materiais acerca de “estória”. (TRAQUINA 2008, 
p. 43).
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A reportagem é um subgênero do jornalismo interpretativo que busca representar a 
maior parte da realidade sobre o tempo, as causas e as origens dos fatos e ainda possivelmente 
apontar consequências para o futuro. Entre as várias características desse gênero apresentadas 
por vários autores, além das já citadas, destaca-se a predominância da forma narrativa, a 
humanização do relato e o texto de natureza impressionista. Sodré e Ferrari (1977) defendem a 
predominância dessas características na reportagem:

Conforme o assunto ou objeto em torno do qual gira a reportagem, algumas carac-
terísticas poderão aparecer com maior destaque. Mas será sempre necessário que a 
narrativa (ainda que de forma variada) esteja presente numa reportagem. Ou não será 
reportagem. (SODRÉ e FERRARI, 1977, p.15, apud LIMA, 1993, p. 28).

Algumas estratégias da reportagem servem para enriquecer o texto em suas funções 
narrativa e jornalística. Segundo Lima (1993, p. 112) existem “técnicas de tratamento de sua 
linguagem integral-verbal, plástica, ilustrada”. A já citada narração é um recurso fundamental 
no texto do gênero jornalístico e pode compor um texto junto com a descrição, que é a 
“representação particularizada de seres, objetos e ambientes” (Id, p. 115) com a qual se cria uma 
imagem imóvel do que é representado. Outra estratégia da reportagem é a exposição, definida 
como a “apresentação de um fato e suas circunstâncias, com a análise das causas e efeitos, de 
maneira muito pessoal ou não” (SODRÉ e FERRARRI, 1977, p.119, apud LIMA 1993, p. 117).

Existem ainda as funções de linguagem (referencial, expressiva, conotativa, fática, 
poética e metalinguística), de acordo com a classificação apresentada por Lima (1993). No 
jornalismo, predomina a função referencial, podendo a reportagem explorar outras funções a 
fim de enriquecer o texto, dar ritmo à narrativa, atrair e manter a atenção do leitor, por exemplo.

A angulação é mais uma estratégia da reportagem e se refere à escolha de uma 
abordagem do tema e à sua composição. Angulação é “escolher uma abordagem, uma palavra, 
uma imagem, cores; angular é saber onde e como colocar determinado componente no texto, de 
maneira que a ideia apresentada seja a mais próxima daquilo que se pretendeu” (TORQUATO, 
1984, p. 117, apud LIMA 1993, p. 120). Já o ponto de vista é a estratégia que reproduz a 
leitura da realidade na reportagem. “A narrativa tem de selecionar a perspectiva sob a qual será 
mostrado o que se pretende. Em outras palavras, deve optar na escolha dos olhos – e de quem 
– que servirão como extensores da visão do leitor” (LIMA 1993, p. 122). Por último, a edição é 
a estratégia com a qual se faz a montagem, a estruturação e a ordenação das ações, ambientes, 
personagens, falas, enfim, o conteúdo captado pelo jornalista que deve ser construído com 
unidade, lógica, harmonia e graça.

A reportagem pode apresentar construções híbridas dentro da classificação desse 
gênero jornalístico, suas características e funções de linguagem. Este hibridismo é comum no 
meio de comunicação revista e das reportagens que possuem certa liberdade de apuração e 
construção por parte do jornalista.
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3 O EsTILO REVIsTA

A revista é o formato de meio de comunicação impresso que mais dá espaço ao que 
se pode considerar a reportagem por excelência, ou pelo menos a narrativa jornalística com a 
maior profundidade e com o maior número das características citadas aqui. Em muitos casos, as 
reportagens de revistas flertam com o que é chamado jornalismo literário, um estilo que suscita 
muito debate entre os teóricos da área. Não menos complexas são as discussões em relação ao 
jornalismo diário que, devido principalmente ao fluxo de produção, à objetividade, à concisão e 
aos manuais de redação que determinam estilos de escrita concisa, não exploram, ou no mínimo 
exploram com menos frequência, a amplitude e o potencial do gênero reportagem.

A lógica das revistas é uma das características que as diferenciam de outros meios. 
“A periodicidade mais elástica exige que o jornalista encontre novos enfoques para os assuntos 
de que vai tratar, buscando sempre uma maneira original de abordá-lo” (SCALZO, 2003, p. 
65). E nesse aspecto que as revistas podem explorar a estética do risível em suas reportagens, 
a fim de criar narrativas particulares e de interesse do leitor, mantendo o foco informativo e o 
potencial de conhecimento como meio de comunicação.

Destacam-se outros diferenciais, como a mistura entre jornalismo e entretenimento 
e a relação de identificação que o leitor mantém com o impresso, com base em Scalzo (2003):

A revista é um veículo de comunicação, um produto, um negócio, uma marca, um ob-
jeto, um conjunto de serviços, uma mistura de jornalismo e entretenimento. Nenhuma 
das definições acima está errada, mas também nenhuma delas abrange completamente 
o universo que envolve uma revista e seus leitores. A propósito: o editor espanhol Juan 
Caño define “revista” como uma história de amor com o leitor. Como toda relação, 
essa também é feita de confiança, credibilidade, expectativas, idealizações, erros, pe-
didos de desculpas, acertos, elogios, brigas, reconciliações. (SCALZO, 2003, p. 12).

No entanto, essa relação entre veículo e leitor somente se consolida se as reportagens 
mantiverem o compromisso com a verdade ou, no mínimo, com a maior verossimilhança que é 
possível transmitir através da representação da realidade que se faz em UM texto jornalístico. É 
esta a essência do jornalismo que rege o contrato de leitura, ou seja, o “pacto ficcional” citado 
por Crestani (2010, p. 19) existente entre o autor e o leitor.

  

4 O RIsO E O QUE NOs fAZ RIR

Ao pressupor o riso como inerente ao ser humano, como já afirmou Aristóteles, 
tem-se uma ideia de quão complexo e profundo é o tema. O riso, para Rabelais (apud ORTIGA, 
p. 43, 1992), seria o próprio homem, com o poder de distanciá-lo das outras criaturas. As duas 
premissas apontam “a primeira ambiguidade do riso: marca distintiva do homem e signo do seu 
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distanciamento com o mundo” (Id, p. 43).
 Bergson (1987, p.13) defende que, antes de tudo, o riso ocorre ao homem no meio 

social, pois “não desfrutaríamos o cômico se nos sentíssemos isolados. O riso parece precisar 
de eco [...]. O nosso riso é sempre o riso de um grupo”. O autor segue a teoria aristotélica ao 
afirmar que não há comicidade fora do que é propriamente humano:

 

Uma paisagem poderá ser bela, graciosa, sublime, insignificante ou feia, porém, ja-
mais risível. Riremos de um animal, mas porque teremos surpreendido nele uma ati-
tude de homem ou certa expressão humana. Riremos de um chapéu, mas no caso o 
cômico não será um pedaço de feltro ou palha, senão a forma que alguém lhe deu, 
o molde da fantasia humana que ele assumiu [...]. Já se definiu o homem como um 
“animal que ri”. Poderia também ter sido definido como um animal que faz rir, pois se 
outro animal o conseguisse, ou algum objeto inanimado, seria por semelhança com o 
homem, pela característica impressa pelo homem ou pelo uso que o homem dele fez. 
(BERGSON, 1987, p. 12).

Propp (1992) também trata do riso como elemento constituinte do homem enquanto 
ser social. Porém, para ele, ao contrário de Bergson, o ato de rir não ocorre com a precisão 
de uma lei da natureza. Propp (1992) defende que o riso tem determinadas causas para uns, 
ao mesmo tempo que podem existir pessoas que não riem e as quais é impossível fazê-lo. 
“A causa disso pode residir nas questões de ordem histórica, social, nacional e pessoal. Cada 
época e cada povo possui seu próprio e específico sentido de humor e de cômico, que às vezes 
é incompreensível e inacessível em outras épocas” (Id. p. 32). O autor também afirma que, ao 
mesmo tempo, as causas do riso abarcam vários ângulos da vida humana:

Aqui veremos que é possível rir do homem em quase todas as suas manifestações. 
Exceção feita aos domínios dos sofrimentos, coisa que Aristóteles já havia notado. 
Podem ser ridículos o aspecto da pessoa, seu rosto, sua silhueta, seus movimentos. 
Podem ser cômicos os raciocínios em que a pessoa aparenta pouco senso comum; um 
campo especial de escárnio é constituído pelo caráter do homem, pelo âmbito de sua 
vida moral, de suas aspirações, de seus desejos e de seus objetivos. Pode ser ridículo 
o que o homem diz, como manifestações daquelas características que não eram nota-
das quando permanecia calado. Em poucas palavras, tanto a vida física quanto a vida 
moral e intelectual do homem podem tornar-se objeto de riso. (PROPP, 1992, p. 29).

O riso possui também um caráter de ambivalência. Pode configurar-se ora por 
engajamento, ora por distanciamento em relação ao objeto que o suscita. Sendo uma antítese, 
pode ser expresso como uma voz crítica e denegridora quando há engajamento; e regeneradora 
e construtiva quando ocorre o distanciamento. Ortiga (1992) destaca essa característica com 
base em Platão (1950, p. 1221), pois “ao imbricar o riso e o cômico, insiste no caráter de 
desprezo inerente a este riso e destaca sua estranha ambiguidade, pois evita-se dar-lhe causa 
e, em revanche, busca-se descobri-lo nos outros” (ORTIGA, 1992, p. 51). Já com base em 
Baudelaire (1975), a análise “acentua a ambivalência do riso cuja essência reside no ‘orgulho’ e 
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na ‘ideia de nossa superioridade’, sendo satânico em princípio e incompatível com a sabedoria 
e a inocência” (ORTIGA, 1992, p. 51).

Durante o classicismo, permaneceu a ideia de os modos do risível serem expressões 
artísticas de valor estético menor, conceito que mudou com o passar do tempo, como afirma 
Ferreira (2001, p. 16):

Em contrapartida, as formas ligadas ao mundo do riso passam a ser vistas na moder-
nidade como uma redenção do “pensamento da razão”, e indispensável, junto com 
o riso, ao conhecimento e à apreensão do mundo. Na estética pós-moderna, o risí-
vel instaura, como parte integrante da existência humana, o “desvio” e o “indizível”. 
(FERREIRA, 2001, p. 16).

Por toda a complexidade do desafio de apontar o que é risível, uma resposta definitiva 
seria impossível. Porém, busca-se reflexões que pelo menos provisoriamente apontem algumas 
hipóteses.

Como já destacado com base em Bergson (1987), não há objeto cômico por si, mas 
sim situações cômicas, como também não existe o cômico, senão uma disposição mental para 
criá-lo. Parece comum a uma boa parte dos autores a ideia que o risível seria uma tentativa de 
correção dos nossos erros. De acordo com Ortiga (1992, p. 55), “a questão referente à função 
do riso possui uma longa história no mundo ocidental, de Platão até o presente. De Lucílio a 
Bergson, o lema consagrado pela ‘comédia da arte’ sintetiza uma das possíveis funções do riso: 
corrigir desvios representados pelo risível”. Bergson (1987) também trata dos desvios e ressalta 
que “rimos já do desvio que se nos apresenta como simples fato. Mais risível será o desvio que 
virmos surgir e aumentar diante de nós, cuja origem conhecermos e cuja história pudermos 
reconstruir” (Id, p. 16).

Se mensurar o poder de correção dos desvios por meio do riso é uma tarefa inviável, 
pode-se pelo menos afirmar que ele tem relação com a necessidade humana de expressão. 
Seria, assim, mais um aspecto contraditório, afinal, o homem se expressaria em função do seu 
desiquilíbrio interior, pela necessidade de fugir da seriedade imposta socialmente? Ortiga traz 
alguns apontamentos: 

 

[...] o riso, ao expressar um desequilíbrio interior, liberta sentimentos de inibição e re-
pressão que assim se liberam e se sublimam. Essa liberação é, segundo Freud, fugaz, 
furtiva e inesperada. O riso, ao penetrar no âmago do ser humano, cumpre a função 
de desmascaramento pela retirada das últimas máscaras urdidas pela seriedade. Mas 
na defesa contra a angústia, o riso pode ser a própria máscara, pois, como diz o poe-
ta: “Quanta gente que ri talvez exista, cuja ventura única consiste parecer aos outros 
venturosa”. Ou ainda, o riso é a própria arma para exorcizar o mal. (ORTIGA, 1992, 
p. 57).

As múltiplas funções do riso, se possível fosse tratar de todas, não encerrariam o 
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debate. No máximo, complementar-se-iam para uma compreensão maior. Os modos possuem 
linhas tênues, permeabilidade, junções e sobreposições, o que impossibilita uma definição 
concreta e fechada de cada um. Cabem, assim, apontamentos para discutir qual ou quais modos 
do risível cabem à função informativa e de representação da realidade da narrativa jornalística.

5 Os mODOs DO RIsÍVEL: O HUmOR, O CÔmICO E O sATÍRICO

Seria o riso o elemento capaz de determinar as diferenças entre os modos do risível? 
Ou seria a intenção do enunciador no texto? Ou ainda a forma e os recursos discursivos do 
conteúdo textual? Os modos de risível se diferenciam pela organização de estrutura, conteúdo 
e técnica discursiva. Porém, não é possível defini-los de forma concreta, pois existem linhas 
tênues que permitem encontrar elementos do satírico, do cômico e do humor em um mesmo 
texto.

Cada modo do risível representa um conhecimento de mundo e possui uma 
intencionalidade que se coloca através de ações, conteúdos e formas expressas em atos de 
linguagem, e que pode ser entendida como uma “subjetividade objetivada pelo discurso, 
referida no texto e no seu paratexto” (ORTIGA, 1992, p. 78). A intencionalidade do modo tem 
como consequência a manifestação de uma maneira desigual de ver o mundo e uma tentativa 
de modificá-lo. No cômico, são revelados os erros e as fraquezas humanas com o objetivo 
de buscar o equilíbrio social. No satírico, a intencionalidade busca a “exposição negativa de 
um negativo” (KAYSER, 1970, p. 301 apud ORTIGA, 1992, p. 78); seu processo se adensa, 
na forma de sátira, quando o ataque delimita o fato e identifica o sujeito satirizado. Nesses 
dois modos do risível, assim como no humor, a intencionalidade se reveste de agressividade. 
A diferença é que, no humor, o ataque tende a se fragmentar, permitindo mais tolerância em 
relação ao objeto e ao sujeito que são motivos do riso. Ortiga também aponta a distância entre 
os sujeitos (escritor e leitor) e o texto como caraterística que diferencia os modos do risível:

 

Os modos também estabelecem um elo dialético entre o “eu” (escritor e leitor) e o 
“outro” (texto), pelo qual os sujeitos repelem o universo criado pela escritura/leitu-
ra. Tal relação diversifica-se segundo a maior ou menor distância ordenada entre os 
sujeitos e o texto. A distância maior firma o cômico, e a ruptura desse afastamento 
faz surgir o satírico e o humor. O ódio aproxima o satírico e a tolerância o humor. 
(ORTIGA, 1992, p. 78).

Apesar das diferenças entre os modos do risível, vale ressaltar que todos exprimem 
o desacordo do homem com o mundo. A variação dos modos ocorre em função de que eles 
expressam ao mesmo tempo o conteúdo e a maneira de organizá-lo, ou seja, uma realidade 
ora mais verossímil, ora mais exagerada, mas, sobretudo, reconstruída na narrativa. “A sua 
configuração se efetua na maneira caleidoscópica de orquestrar o texto: um conteúdo que se 
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fragmenta e se enforma, diversificado no tríplice aspecto do risível” (ORTIGA, 1992, p. 82). O 
cômico se apresenta em formas mais definidas e fáceis de serem identificadas, como a comédia, 
a farsa, a crônica e a paródia, enquanto o satírico é mais evidente em sua forma substantivada, 
a sátira, que pode ser expressa tanto em verso, como em prosa. Já o humor não possui nenhuma 
dessas especificidades e é capaz de se diluir em diferentes formas.

Ferreira (2001, p. 22), aponta que “o cômico é a ‘percepção do oposto’ e o humor 
é o ‘sentimento do oposto’, segundo Eco”. Com base nesse pressuposto, o satírico seria então 
a “insatisfação com o oposto”, afinal, ela se apresenta como uma espécie de poética do risível 
que ataca pessoas ou instituições e, assim, “revela a insatisfação de quem a escreve em relação 
aos males dos indivíduos e da sociedade” (Id, p. 24).

O cômico é popular, talvez porque seja uma forma de o homem reconhecer a sua 
fragilidade, bem como uma forma de veladamente violar as normas e medidas sociais, ou seja, 
os limites que o homem deve encontrar em suas relações com os outros homens, como afirma 
Ortiga (1992, p. 98). Busca imitar a ação de seres humanos ridículos, ainda que não sejam 
malvados, com base nas suas contradições:

A criação cômica é divertidamente às avessas. Ela nasce das contradições e se apre-
senta através de múltiplas formas de inversão, como a ironia, a paródia, a falsa inocên-
cia e a incongruência. Esse mundo desvalorizado, cotidiano e comum tende a gerar o 
desprezo aristotélico, a insensibilidade bergsoniana, o que provoca distanciamento em 
relação ao leitor. (ORTIGA, 1992, p. 98).

No cômico, uma das técnicas predominantes é a ironia, presente também no satírico, 
porém, nesta ocorre de forma mais incisiva. O cômico se ancora na relação autor, texto e leitor. 
O primeiro busca um texto que mostra o lado negativo do objeto risível, apresentando-o de 
forma dessacralizada e dissonante, contando com a cumplicidade do leitor para que ocorra o 
riso.  O universo resultante se dá pela visão do que é desvalorizado, baixo, inferior, centrado 
no indivíduo e no seu cotidiano, como afirma Ortiga (1992). “À medida que percebe esta 
inversão, o leitor, através de um ambíguo jogo de desprazer e orgulho, distancia-se do universo 
cômico, acentuando esta cisão pelo riso. A função moralizante ou ética destes textos funda-se 
no idealismo que se lê à sombra das linhas” (Id, p. 99).

Já o satírico se constrói a partir de uma tentativa de apuramento da natureza humana 
e do conjunto social. A sociedade é apresentada através de inversões e deformações que 
manifestam, indiretamente, uma intenção agressiva e destrutiva. As inversões e deformações 
são instrumentalizadas através da ironia, que será mais contundente e ferina quanto mais distante 
estiverem o autor satírico e o objeto satirizado. A sátira tem como forma substantiva o satírico, 
que é, ao mesmo tempo, essência e diluição dela. Ambos estão relacionados à dissonância e 
ao desprezo. O discurso satírico é motivado pela crítica indignada e possui uma linguagem 
direta, breve e incisiva. Assim, como no cômico, uma de suas técnicas é a ironia. “A ironia, 
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em sua ação eficaz de sarcasmo e de ataque direto, tende a fundir-se com a sátira. Mas a sátira, 
ao investir no ataque direto que a caracteriza, tende a fazer desaparecer a sutileza da ironia” 
(ORTIGA, 1992, p. 147). A ironia é também um dos elementos do cômico, porém, nele se 
apresenta de forma mais sutil.

 Ortiga, com base em Gilbert Highet (1961), destaca que a sátira assume três 
formas mais importantes: o monólogo, a paródia e a narrativa. Outros estudiosos modernos 
ampliam as reflexões e buscam apontar características da essência da sátira, conforme afirma 
Ortiga:

Andre Jolles acentua o caráter destrutivo da sátira e a define como ‘zombaria dirigida 
ao objeto que se repreende e se reprova ou se reprova e que nos é estranho’. Desta-
ca, assim, o desprezo e o distanciamento que o objeto satirizado desperta no leitor”. 
Arthur Pollard acentua que a sátira tem o objetivo precípuo de despertar no leitor o 
espírito de crítica e de condenação, e o faz provocando emoções que vão do despre-
zo, passando pela raiva, até o ódio. O satirista procura o riso no exagero do ridículo. 
(ORTIGA, 1992, p. 137).

Por fim, Ortiga (1992) elenca dez características que permitem uma definição, se 
não completa, pelo menos bem delimitada da sátira e do satírico:

 

Primeiro, o satírico cria um universo “inferior”, eixado em temas do cotidiano, princi-
palmente político, direcionado ao interesse coletivo. Segundo, ele se caracteriza pelo 
ataque frontal, pela invectiva e pela identificação do satirizado. Terceiro, a intencio-
nalidade e autoridade do discurso satírico são mais acentuadas que os outros mo-
dos do risível. Quarto, a produção do texto e sua percepção pela leitura assentam-se 
numa diferença maior entre o que deveria ser o que é, capaz de instaurar um mundo 
absurdamente às avessas. Quinto, tem uma nítida função social que oscila entre o 
corrigir e o destruir. Sexto, manifesta-se por múltiplas formas, literárias ou não li-
terárias, identificadas em sua maioria pela presença do narrador e pela brevidade. 
Sétimo, sua estratégia de acusação se processa num jogo de espelhismo, através da 
inversão (ironia, paradoxo, antítese e paródia), da deformação (exagero, distorção, 
violência e obscenidade) e da linguagem simples e direta (coloquialismo, anticlímax, 
topicalidade). Oitavo, provoca um estranhamento singular no leitor pela mistura de 
diversão e desprezo. Nono, ao parodiar o homem, o satírico motiva o riso sarcástico e 
iconoclasta que se faz arma, lança e punhal, contra todos os vícios humanos. Décimo, 
a sátira prende-se à temporalidade, nacional e de época; o tempo condena a sátira à 
obscuridade, em outras palavras, a sátira e o satírico envelhecem com muita facilida-
de. (ORTIGA, 1992, p. 140).

Vale lembrar que os modos do risível não possuem fronteiras bem definidas. Se as 
diferenças entre o cômico e o satírico já são sutis, mais difícil ainda é conceituar e delimitar o 
humor, pois ele não possui uma fortuna crítica como os outros dois modos do risível. Porém, 
as obras e pesquisas que tratam do tema deixam evidente que desde a antiguidade grega até 
a modernidade, o humor passa por transformações e cada vez mais vem deixando o patamar 
do abstrato e adentrando o concreto. Nesse processo, o humor vem absorvendo elementos do 
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satírico e do cômico.
O humor é o gênero que mais se distancia do risível e se aproxima do sério, 

possivelmente por ser o modo menos transgressor em relação às regras sociais e menos ácido 
em relação aos desvios do comportamento humano. “Mesmo mostrando o ridículo da natureza 
humana, o humor o faz com um certo sentimento de simpatia, incluindo-se nesse universo” 
(ORTIGA, 1992, p. 177). Dessa forma, ele está propenso à sutileza em sua crítica e tem como 
consequência o sorriso, mais do que propriamente o riso.

Esta nova dimensão do riso é uma consequência da posição privilegiada que a moder-
nidade conferiu ao humor. Instaura-se um riso mais sutil, no reconhecimento das limi-
tações do ‘eu’ e do ‘outro’. Ao debruçar-se sobre a fragilidade humana, o faz olhando 
ao seu redor a partir de si mesmo. Daí a autoironia ser uma constante nos textos de 
humor. (ORTIGA, 1992, p.178).

A modernidade conferiu ao humor uma posição que permite o riso mais reflexivo, 
que enxerga o sujeito ou o objeto risível como um alter-ego. Por isso, o riso de humor é mais 
sutil, capaz de reconhecer as limitações do homem, ser sensível e complacente com a fragilidade 
humana, a qual é vista a partir de si mesmo.

Há outras características que delimitam as fronteiras entre o cômico, o satírico e o 
humor. Porém, as teorias apresentadas até aqui permitem contextualizar e deixam parâmetros 
para refletir principalmente sobre o humor e, até certo ponto, o cômico como os modos do 
risível que mais se aproximam do que pode conter a narrativa jornalística.

6 CONsIDERAÇÕEs fINAIs

O homem é um animal que ri e faz rir, como afirmou Bergson (1987, p. 12). E talvez 
para a sorte da espécie é um ser capaz de rir de si mesmo. Rir da sua natureza, das ideias e 
comportamentos ou fatos ocorridos ao acaso ou pelo destino, seja qual for a crença. São muitas 
e variadas as situações e objetos do riso e todo esse universo pode ser tema para uma abordagem 
jornalística.

A narrativa jornalística deve ter algumas características que precisam mantidas num 
meio de comunicação como a revista e que permitem certa interpretação sobre a realidade 
a partir dos modos do risível, seja o humor, a cômico ou o satírico. Primeiro, esse caráter 
da narrativa pode ser justamente um dos diferenciais dos textos. Para isso, as pautas podem 
focam fatos curiosos, pitorescos e excêntricos que só podem ser definidos assim porque são 
com essas formas que eles se cristalizam através da narrativa jornalística. E afinal, é permitido 
no jornalismo reproduzir o real através desse prisma? E como isso ocorre?

As reportagens não devem utiliza necessariamente o formato da pirâmide invertida, 
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mas os elementos preconizados por ela serem desenvolvidos ao longo da narrativa dos textos. 
As informações componentes do tradicional lead jornalístico - que apresenta logo nas primeiras 
linhas o “quê”, “quem”, “quando”, “onde”, “como” e “porquê” da história – podem ser 
apresentados ao longo de todo o enredo da história. A lógica seria justamente manter a liberdade 
da construção narrativa para criar formas de despertar no público a curiosidade e o interesse 
pela leitura e, principalmente, não o decepcionar quando ele a tiver terminado. Isso ocorre 
devido justamente à estratégia de apresentar os fatos sob o viés dos modos do risível.

Apesar disso, a narrativa não pode deixar os preceitos essenciais do jornalismo, 
como constituir de textos com clareza e veracidade. O meio revista explora outros elementos do 
texto jornalístico, como a referencialidade, a humanização, a descrição, além da subjetivação que 
dão forma a reportagens narrativo-dissertativas, o que caracteriza um jornalismo interpretativo. 
Somente permitindo a autoralidade do enunciador é possível explorar e reportar o que é risível 
no cotidiano. Do contrário, são maiores as chances de as reportagens serem editadas no formato 
pasteurizado do jornalismo impresso convencional.

O humor, o cômico e o satírico podem ser valores-notícia no jornalismo e 
apresentados de forma essencialmente humana e personificada, em especial em revistas que 
procuram se diferenciar do convencional e criar um relação de identificação com o público. 
Essa é uma das contribuições como meio de comunicação, afinal, se, como afirma Bergson 
(1987, p. 12), “não há comicidade fora do que é humano”, existindo o aspecto risível dentro 
da vivência do homem, pode e deve ser ele merecedor da atenção da imprensa. O jornalismo 
contribui como forma de conhecimento não só quando constrói narrativas objetivas, diretas e 
sucintas, mas tanto ou mais quando abrange as complexidades da vida humana e do cotidiano.

Como já apontado, o riso é uma ação subjetiva. A estética do risível passou por 
transformações ao longo do tempo e depende sempre da temporalidade, do contexto social, da 
cultura e da forma de ver o mundo de determinado povo. Talvez por isso, existam pessoas menos 
suscetíveis ao riso, e até mesmo aquelas incapazes de rir. Explorar os modos do risível é, então, 
um desafio. Vê-se que a narrativa jornalística precisa estar sintonizada com a atual estética do 
risível, se desejar explorar esse conceito. Para isso, deve manter formas especial de construção 
da narrativas e também considerar a interdiscursividade entre enunciador e o receptor, ou seja, 
o contrato de leitura que permite a construção e receptividade das narrativas risíveis como elas 
se propõem a ser. Assim, pode criar uma relação de proximidade que é comum entre o meio de 
comunicação revista e o seu público-alvo.

Porém, o campo que abrange os modos do risível não permite uma liberdade 
desmedida; pelo menos não no jornalismo. Como visto, o texto jornalístico é uma imagem 
refratada da realidade, um recorte temporal e local que pode ser apresentado com elementos 
do humor, do cômico e do satírico. Cada modo do risível representa uma interpretação e uma 
intencionalidade que se formam através de ações, conteúdos e formas expressas na linguagem. 
Como os limites entre eles são tênues e permitem a permeabilidade, cabe à revista e ao 
jornalista explorá-los dentro dos preceitos éticos e de construção verossímil da realidade que 
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são imprescindíveis ao jornalismo.
Para estar mais próximo da verossimilhança do que da interpretação desequilibrada 

da realidade, deve-se optar por explorar os modos do risível que são menos denegridores do 
objeto ou sujeito que são foco do riso. Ao jornalismo cabe mais apresentar através do risível as 
contradições humanas do que julgar ou tentar corrigir os erros, desvios ou fraquezas do homem. 
Em reportagens, podem predominar o humor e o cômico, por exemplo. São possivelmente esses 
os modos mais indicados para se explorar o risível em uma publicação jornalística. Assim, 
a narrativa jornalística deve manter um nível aceitável de exploração dos modos do risível. 
Do mesmo modo, está o desafio no fazer jornalístico de revista (e para qualquer enunciador 
que trabalha com narrativas jornalísticas) de encontrar o equilíbrio risível na sua função 
comunicativa e, assim, evitar que os aspectos risíveis caracterizem uma reportagem tendenciosa, 
preconceituosa ou meramente opinativa.

O humor e o cômico possuem em sua essência uma interpretação crítica do mundo 
e da condição humana, que é sempre bem-vinda no exercício do jornalismo. O humor tende 
a ser mais tolerante ao que é risível e se reporta ao que é menos transgressor em relação às 
regras sociais, além de ser menos ácido e incisivo. Mostra o ridículo da natureza humana, mas 
cultivando certa abertura, simpatia e proximidade com esse universo, de forma que se sinta o 
comportamento oposto do que se espera do homem. O cômico funciona de forma semelhante, 
mas procura o equilíbrio social, certa correção dos desvios ou erros da condição humana; 
mantém maior afastamento com o sujeito ou objeto aos quais se dirige o riso e ocorre de forma 
mais séria, com a percepção do oposto do comportamento humano. Por vezes se utiliza da 
ironia que tanto pode dar um aspecto criativo à narrativa, quanto desiquilibrar a reconstrução 
da realidade que deveria ser essencialmente jornalística.

Já o satírico é o modo do risível mais agressivo e está em um campo menos indicado 
ao jornalismo. Possui uma intenção agressiva e destrutiva, de julgamento sobre os desvios e 
contradições da condição humana. Opta pelo sarcasmo, o ataque direto e ironia sem sutiliza, 
colocando o sujeito ou objeto risível em um universo inferior e desqualificado. Por isso, cabe 
mais em textos onde predomina a dissertação, ou seja, os textos essencialmente opinativos ou 
ficcionais, artigos e de gêneros literários.

Cabe então ao jornalista encontrar o ponto de observação do real que permita 
uma interpretação do risível de forma equilibrada, esclarecedora, construtiva, ainda que 
questionadora e até mesmo crítica. Não se espera que a narrativa jornalística caracterize um 
texto opaco, extremamente objetivo, sucinto e desumanizado no meio de comunicação revista. 
Da mesma forma, é desinteressante e de pouco valor a reportagem sem caráter autoral, que não 
desperte a reflexão e sentimentos humanos no leitor, ou que não explore conceitos estéticos 
como o risível. O que se espera é que fique para outros gêneros narrativos a função de criticar, 
culpar, macular e desnudar de forma cruel a existência humana.
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ANALIsANDO DIsCURsIVAmENTE A EsCRITA TECIDA POR ADOLEsCENTEs 
sOBRE As RELAÇÕEs ENTRE CORPO, mÍDIA E sOCIEDADE                     

                                                                                                  
                                                             
    Rubens Prawucki1    

REsUmO
O objetivo deste artigo é analisar, através dos pressupostos teórico-metodológicos da Análise de Discurso Francesa 
(PÊCHEUX, 2002), como se dá a construção de sentidos sobre as relações entre corpo, mídia e sociedade na 
escrita de adolescentes estudantes do ensino médio. O que motivou a escrita desses adolescentes foi uma peça 
publicitária que explora o culto ao corpo, extraída da mídia brasileira contemporânea. As análises mostram que 
os mecanismos para a produção de sentidos sobre a questão do corpo na escrita dos adolescentes geram efeitos 
de sentidos muitas vezes contraditórios, resultado dos contextos social, histórico e ideológico também serem 
marcados por contradições.

Palavras-chave: Análise de Discurso Francesa. Adolescentes. Corpo. Mídia.   Sociedade. 

ABsTRACT
The objective of this article is to analyse, through theoretical and methodological principles of French Discourse 
Analysis (PÊCHEUX, 2002), how the construction of meanings about the relationship between body, media and 
society happens in the writing of adolescent high school students. What motivated the writing of these adolescents 
was an advertising that explores the body cult taken from contemporary Brazilian media. The analyses show that 
the mechanisms for the production of meanings about body issues in the writing of the adolescents generate many 
times contradictory meaning effects due to the social, historical and ideological contexts also be determined by 
contradictions.   

Key-words: French Discourse Analysis. Adolescents. Body. Media. Society.

1 INICIANDO As REfLEXÕEs

O propósito deste artigo é analisar, através dos pressupostos teórico-metodológicos 
da Análise de Discurso Francesa (PÊCHEUX, 2002), como se dá a construção de sentidos 
sobre as relações entre corpo, mídia e sociedade na escrita tecida por dois sujeitos adolescentes 
estudantes do ensino médio de Joinville/SC. A escrita foi motivada por uma peça publicitária 
(ver anexo) que explora o corpo, extraída da mídia brasileira contemporânea (REVISTA UMA, 
2006). A coleta foi realizada em agosto de 2008 a partir da seguinte questão entregue aos dois 
adolescentes: “Propagandas provocam diferentes interpretações em seus/suas leitores/as. Quais 
as primeiras interpretações que lhe ocorrem como leitor/a da propaganda em anexo, extraída 
da Revista Uma (nº 72/2006)?”. Os dois adolescentes sujeitos desta pesquisa participavam, 
semanalmente, de uma oficina de produção de textos, no período contrário ao que estudavam 
como alunos regulares.   

Falar em construção de sentidos neste artigo, remete à investigação dos diferentes 
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mecanismos de produção desses sentidos, os quais estão diretamente relacionados às contradições 
construídas histórica e ideologicamente na sociedade. Logo, analiso como essas contradições 
materializam-se na escrita desses adolescentes, fazendo dessa escrita uma espessura material 
opaca, marcada muitas vezes por diferentes deslizamentos de sentidos, lapsos, equívocos e 
ambiguidades. É importante mencionar que os aspectos acima são analisados como constitutivos 
da linguagem, uma vez que para a Análise de Discurso Francesa, o registro do real [falta] se 
incorpora nos registros do simbólico [linguagem] e do imaginário [ideal], fazendo falhar a 
vontade de unidade e de transparência dos sujeitos na linguagem. De acordo com Leandro 
Ferreira (2005), o real relaciona-se diretamente à falta que é constitutiva do sujeito, falta essa 
que move o seu desejo, sendo em torno dessa falta que o inconsciente se estrutura. Ainda 
segundo Leandro Ferreira (2004), o conceito de inconsciente remete a um estranho que nos é 
familiar, ou seja, um estranho que provém de algo familiar que foi reprimido e que insiste em 
retornar. Esse retorno revela-se na língua através de diferentes faltas e falhas, indicando que 
ambos, sujeito e língua, são marcados pela incompletude. Sendo assim, neste estudo promovo 
uma escuta discursiva de como o desejo de completude na linguagem dos sujeitos adolescentes 
falha, fazendo com que a escrita seja marcada por cicatrizes [ambiguidades, deslizamentos 
de sentidos, lapsos e equívocos] (RICKES, 2002) reveladoras do movimento das estruturas 
inconscientes desses sujeitos. 

Tendo em mente as questões acima levantadas, as seguintes perguntas foram 
estabelecidas para nortear esta pesquisa:      

• Como os adolescentes constroem, na escrita, seus gestos de interpretação, 
quando são abordadas questões sobre o corpo em uma peça publicitária?                                                                                                             

• Como os registros psíquicos desses adolescentes – real, simbólico e imaginário 
– juntamente com o cruzamento entre interdiscurso – ‘o já dito’ e o intradiscurso – ‘o que está se 
dizendo’, fazem revelar, na escrita, diferentes efeitos de sentido sobre questões de corpo, mídia 
e sociedade? Que efeitos de sentido são esses?  

Vejo este estudo como pedagogicamente relevante ao propor um olhar interventivo 
para as questões de leitura e de escrita em sala de aula a partir de uma perspectiva discursiva, 
uma vez que tal perspectiva concebe as práticas de leitura e de escrita como processos de 
produção de sentidos, isto é, como constantes gestos de interpretação do sujeito que lê e escreve.  

2 A ANáLIsE DE DIsCURsO fRANCEsA E sEU OLHAR PARA A 
LINGUAGEm     

 
A noção de linguagem que permeia este artigo remete às discussões desenvolvidas 

pela Escola Francesa de Análise de Discurso (PÊCHEUX, 1969). Falar em linguagem nessa 
perspectiva implica olhar profundamente para as muitas maneiras de significar. Aqui, o 
discurso é o foco desse olhar uma vez que olhando para o discurso, percebem-se os sentidos 
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movimentando-se entre sujeitos. Daí, decorre o conceito de discurso como sendo “efeitos 
de sentidos entre locutores” (PÊCHEUX, 1969). E é a língua que segundo Orlandi (1996) 
“constitui o lugar material em que se realizam esses efeitos de sentido (p. 146-147), ou seja, é 
na materialidade linguística/língua que se dá a relação dos sujeitos com os sentidos, lugar esse 
que passa, para o analista, a se configurar como seu objeto de análise enquanto materialidade 
discursiva/discurso.                                                                                                       

Falar em materialidade da língua implica recorrer a Pêcheux (1988, p. 91) quando diz 
que “não se trata de negar a língua como um sistema de signos linguísticos, mas de compreendê-
la como base material para que o discurso ocorra”. Logo, procuro tomar a escrita dos sujeitos 
adolescentes como um rico observatório de discursos envolvendo questões de corpo, mídia e 
sociedade a partir do imbricamento entre língua-sujeito-ideologia – ‘discursividade’ – e a base 
material escrita desses sujeitos – ‘materialidade’, ou seja, meu objetivo é analisar a construção 
da discursividade na materialidade escrita dos adolescentes. Sendo assim, a Análise de Discurso 
Francesa é afetada por três eixos principais: um eixo da língua que se relaciona com o equívoco, 
elemento revelador da língua enquanto lugar de resistência, compatível com a natureza instável, 
heterogênea, contraditória e não fechada dessa língua. Um eixo do sujeito que é marcado pela 
sua relação tanto com o inconsciente psicanalítico quanto com a ideologia, sendo que a falta 
de controle do sujeito sobre essas duas instâncias – inconsciente e ideologia – é o que afeta e 
determina esse sujeito. E um eixo da história/ideologia que está relacionado com as contradições 
históricas e ideológicas constitutivas dos discursos. 

3 EsCUTANDO DIsCURsIVAmENTE A EsCRITA DE DOIs sUJEITOs 
ADOLEsCENTEs

Inicio esta seção, analisando a seguinte sequência discursiva, retirada da escrita de 
um adolescente de 15 anos: 

As primeiras interpretações que me ocorrem como leitor desta propaganda são: que 
ela diz que as pessoas que são mais “fortes” começam a ter medo da fita métrica, pois 
assim verão que estão ganhando peso, e com isso estarão fora dos padrões de beleza; 
que a midia induz as pessoas para seguir a “ditadura da beleza”, pois só assim serão 
aceitas pela sociedade. [...] Essa propaganda também alerta, de forma indireta, sobre 
os problemas que a obesidade pode causar, pois ele usa o termo “alucinações” como 
uma doença. Ela, de certa forma, contribui com a expanssão da ditadura da beleza, 
pois mostra que quando as pessoas vão ganhando peso, começam a ficar neuróticas, 
e isso induz a pessoa a manter-se magra, pois é assim que a ditadura da beleza, nos 
informa. [sic.]

Um primeiro gesto de interpretação, enquanto analista do discurso, envolve as aspas 
que colocam o adjetivo ‘fortes’ em evidência, mostrando ou um certo receio do adolescente em 
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utilizar outros adjetivos – mais ‘gordos’, mais ‘obesos’ ou de gerar um deslizamento de sentido, 
fazendo o sentido de ‘forte’ deslizar de ‘alguém que tem grande força física’ para ‘gordo’, 
‘obeso’. Em seguida, o adolescente simboliza uma intensa relação entre mídia-ditadura da beleza-
sociedade, sendo aí dado um papel central à mídia, já que, somente quando a mídia consegue 
atingir seu objetivo que é induzir as pessoas a seguirem a ditadura da beleza, essas pessoas são 
aceitas socialmente. A partir do significante ditadura da beleza existe também, na escrita desse 
adolescente, um deslizamento de sentido que é trazido da forma de se governar autoritariamente 
uma sociedade para a forma de se governar autoritariamente o corpo. Ocorre, em seguida, um 
lapso de escrita no significante ‘expansão’ para ‘expanssão’ mostrando o inconsciente desse 
adolescente sendo revelado na tentativa de marcar na grafia da palavra o sentido de aumento, 
demonstrando, a partir dos ‘ss’, um sentido que pode ir ao encontro de uma ‘grande expansão’, 
ao aumento desenfreado [da ditadura da beleza]. Um outro gesto de interpretação para a 
duplicação do ‘s’ remete à força que tem a imagem da cobra para esse adolescente, relacionando 
o ‘s’ duplicado à imagem, ao formato da fita métrica/cobra duplicada, logo, ao medo duplicado, 
intenso dessa fita métrica/cobra. E também há a possibilidade para a escrita de ‘expanssão’ estar 
na não apropriação da ortografia da palavra por esse adolescente.                                          

Agora, passo a analisar uma outra sequência discursiva, retirada da escrita de um 
adolescente de 15 anos:  

É o que toda mulher teme, a verdade de suas medidas. Se o seu corpo está no padrão 
aceito, e a fita representa o medo da verdade. A suspeta, a dúvida, a anciedade, o de-
sespero, a depressão; para alguns a fita métrica é apenas uma fita qualquer, mas para 
outros, é um sonho a ser alcançado, um desejo, uma luta secreta...um rumo na vida. 
[sic].  

A escrita desse adolescente inicia com uma expressão generalista ‘é o que toda 
mulher teme; a verdade de suas medidas’, atribuindo, a partir dela, um efeito de verdade 
universal para a preocupação que algumas pessoas têm com as suas medidas. Será que todas 
as mulheres têm esse temor? E os homens? Estão isentos dessa preocupação? Em seguida, o 
registro do real revela-se a partir da ambiguidade trazida por esse adolescente ‘se o seu corpo 
está no padrão aceito, e a fita representa o medo da verdade. A suspeita, a dúvida [...]’. Essa 
ambiguidade faz com que surjam as perguntas: se o corpo está no padrão aceito, por que ter medo 
da verdade? E por que ter outros sentimentos como suspeita, ansiedade, desespero e depressão? 
Um possível gesto de interpretação encontra-se na questão temporal ‘hoje – amanhã’. Logo, o 
corpo pode estar no padrão aceito hoje, mas amanhã? Talvez não esteja mais. E essa incerteza 
em relação ao ‘hoje – amanhã’ do corpo pode gerar dúvida e ansiedade por parte do sujeito [se 
o seu corpo está no padrão aceito ‘hoje’, e a fita representa o medo da verdade ‘amanhã’]. Uma 
outra possibilidade de se ler essa ambigüidade está na questão de quem [não] aceita o padrão do 
corpo. O próprio sujeito? A fita métrica? Qual é o sentimento para o sujeito da [não] aceitação 
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do seu próprio corpo? De inquietação. E qual o sentimento para o sujeito da [não] aceitação 
do seu corpo pela fita métrica? De inquietação também. Logo, essa escrita adquire um tom de 
mal-estar, de compulsão por um padrão aceito através das escolhas lexicais [suspeita, dúvida, 
ansiedade, desespero, depressão] presentes na sua construção discursiva. Esse mal-estar ocorre 
pela incerteza que se tem em relação a quem é o parâmetro para estabelecer se o corpo está 
no [não] padrão. O próprio sujeito ou algum elemento externo [fita métrica]? E qual é o [não] 
padrão [não] aceito? [Se o seu corpo está no padrão aceito ‘por você, e a fita representa o medo 
da verdade ‘externa, do social’]. E esse adolescente termina sua escrita, trazendo novamente o 
elemento externo que serve de parâmetro para avaliar o corpo: a fita métrica. Aqui, o adolescente 
passa a modalizar a preocupação dos sujeitos com a fita métrica, enunciando que, para alguns, 
a fita métrica é apenas uma fita qualquer. Com a utilização do pronome indefinido ‘qualquer’, 
dá ao significante fita métrica um valor quase nulo, quase insignificante. ‘Mas para outros é um 
sonho a ser alcançado, um desejo, uma luta secreta...um rumo na vida’, diz o adolescente. A 
partir da utilização de uma metonímia fita métrica [objeto] – resultados positivos que ela pode 
gerar [fim/objetivo], o adolescente afirma que esses resultados positivos que a fita métrica pode 
trazer para algumas pessoas [o padrão de corpo aceito], representa um sonho a ser alcançado, 
um desejo ou até mesmo uma meta a ser atingida, ou um rumo na vida. O que chama atenção é 
que para algumas pessoas, atingir o padrão de corpo aceito, segundo o adolescente, representa 
uma ‘luta secreta’. Primeiramente, analisando o significante ‘luta’, tem-se como significantes 
correspondentes uma batalha, um conflito. Já analisando ‘secreta’, tem-se algo sigiloso, que não 
pode ser revelado. Logo, o efeito de sentido gerado pela expressão ‘luta secreta’ é que tentar 
atingir o padrão de corpo aceito é uma ação penosa, difícil e desgastante para o sujeito.  

                  

4 fINALIZANDO TEmPORARIAmENTE As REfLEXÕEs

As análises mostraram que os mecanismos de produção de sentidos no interior 
da escrita dos adolescentes estão relacionados às diferentes contradições sócio-históricas 
e ideológicas sobre o conceito de corpo que circulam socialmente, fazendo serem marcadas 
na escrita algumas cicatrizes, marcas dessas contradições. Uma outra conclusão é que os 
adolescentes relacionaram a temática ‘corpo’ a duas outras – ‘mídia’ e ‘sociedade’ - fazendo 
aí, aparecerem também diferentes contradições em relação a esse tripé. Atentando para os 
efeitos de sentidos gerados na escrita desses adolescentes e retomando a pergunta que esteve 
constantemente permeando este estudo – ‘ganhar peso provoca alucinações?’ – posso dizer 
que a resposta foi plural e multifacetada, evidenciando a força das contradições dos contextos 
sócio-histórico e ideológico na produção da linguagem e das identidades desses adolescentes. 
Também percebi a escrita dos adolescentes sendo marcada pelo registro do simbólico, uma 
vez que todos os adolescentes, pela escrita, demonstraram que estão envolvidos na cadeia de 
significantes, ora mais fortemente pelo registro do imaginário, quando mostraram um conceito 
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de corpo excessivamente idealizado e ora marcada pelo registro do real, quando a linguagem 
dos adolescentes [e logo, eles também] demonstrou não ser suficiente para esses sujeitos 
simbolizarem o seu desejo, aparecendo então algumas cicatrizes nas suas escritas.                               

O grande desafio que me instiga enquanto educador/profissional da linguagem/
analista do discurso é o de construir juntamente aos sujeitos leitores/escritores mecanismos 
de questionar a evidência de diferentes enunciados ‘ganhar peso provoca alucinações’, 
transformando-os definitivamente em enunciados interrogativos – ‘ganhar peso provoca 
alucinações?’. Penso que este movimento deva ocorrer pela constante discussão com os sujeitos 
adolescentes sobre a constituição sócio-histórica e ideológica dos sentidos da/na língua e deles 
mesmos enquanto leitores/escritores. Percebo que é apenas a partir desta via – do fazer uma 
escuta discursiva apurada dos seus discursos e dos discursos que circulam socialmente – que 
teremos sujeitos leitores/escritores mais críticos.
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BEBENDO E APRENDENDO: EsTUDO REALIZADO ENTRE Os BEBEDOREs DE 
VINHO – CAsCAVEL/PR

Kamila Guimarães Schneider1

REsUmO
Este artigo tem como objetivo descrever e analisar as formas que o vinho é entendido, consumido e assim classificado 
entre bebedores de vinho que se autodenominam “enófilos”. Estes consumidores se localizam na cidade de Cascavel 
no Estado do Paraná. Para tal trabalho me utilizo da metodologia etnográfica, mais especificamente participação-
observante, no qual me inseri em campo como uma aprendiz, isto é, não apenas observei, mas também realizei 
as performances e técnicas para melhor entendimento das mesmas. Notei, desta forma como o sistema sensorial 
não pode ser apenas pautado pela biologia, e sim também é possível, a partir de técnicas corporais, distinguirmos, 
associarmos e sobre tudo classificamos cheiros, gostos e cores. 

Palavras-Chave: Etnografia. Vinho. Classificação.

ABsTRACT
This article aims to describe and analyze the ways that wine is understood, consumed and thus ranked among 
wine drinkers who call themselves “wine lovers”. These customers are located in the city of Cascavel in Paraná. 
To use such work Me ethnographic method, more specifically participation - observant, in which insert I field as 
a learner, I am not only observed, but also the performances realized and techniques for better understanding the 
same. I noticed this way the sensory system can not only be guided by biology, but it is also possible, from physical 
techniques, distinguish, associate and especially classify smells, tastes and colors.

Keywords: Ethnography. Wine. Classification.

1 INTRODUÇÃO

É diante do tema vinho e seu processo classificatório, que irei desenvolver 
o presente artigo. Mais especificamente dentro de uma adega que se localiza na cidade de 
Cascavel no Paraná, entre os enófilos2. Sendo que o estudo classificador foi conjugado com uma 
análise corporal do processo ritual da degustação, pois é por meio do domínio corporal que eles 
classificam a bebida e consequentemente classificam quem o bebe.

Mary Douglas (2006) diz: “os bens reunidos em uma propriedade fazem afirmações 
físicas visíveis sobre a hierarquia de valores de quem os escolheu.” E Durkheim e Mauss (1988) 
e posteriormente Lévi-Strauss (2010) o complementa analisam que a classificação é vista como 
um sistema conceitual dos atributos materiais e imateriais das sociedades humanas, todavia para 
que este sistema ocorra, deve-se a priori entender as representações que regem esse conceito, 
incluindo signos e significados que são criados para que essa classificação seja construída. 

1 Graduada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) em Ciências Sociais. 
Mestranda da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em Antropologia Social. O presente trabalho teve 
a orientação do Professor Doutor Allan de Paula Oliveira da UNIOESTE. E-mail: kamilaschneider@uol.com.br. 
2 Termo nativo de auto identificação dos sujeitos que bebem o vinho e que realizam o processo de degustação e de 
reconhecimento da bebida. Que será mais esmiuçada posteriormente. 
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Estas duas conceituações são formas de analisar como se estruturam os processos hierárquicos 
e classificatórios da adega.

Assim para entender melhor este processo, me utilizei do método etnográfico usado 
por Loïc Wacqüant (2002) denominado participação observante. Para aplicar tal método, irei 
à adega como uma aprendiz da arte de degustar vinhos para que possa estabelecer a relação 
da experiência do ‘beber’ vinho a partir do processo de aprendizagem que irá ser estabelecida 
junto aos nativos. Nesse estudo pretende-se mostrar que para tentar se tem um entendimento 
mais próximo do discurso e das práticas do grupo de degustação é necessário que o pesquisador 
chegue próximo à linha divisória entre a ciência e a experiência nativa. Assim pude entender a 
dimensão carnal da experiência dos degustadores que se baseia, principalmente, nas técnicas 
corporais do sistema sensorial, diante dos diversos sabores, aromas e cores geram a apreciação 
e a degustação do vinho. Para que se possa realmente chegar o mais perto possível de entender 
esses elementos, pois “deve-se permitir ao antropólogo apropriar-se na e pela prática dos 
esquemas cognitivos, éticos, estéticos, e conativos que compõem em operação cotidiana aqueles 
que o habitam.” (WACQÜANT, 2002).

Eu divido assim o artigo com um breve relato sobre a cidade e a localização sócio 
geográfica da adega, seguido pela categorização social da adega, indo para a classificação dos 
frequentadores3 e dos bebedores/apreciadores de vinho, por fim analiso como se constrói a 
classificação do vinho a partir de um determinado grupo que frequenta a adega. Para entender a 
categorização dos vinhos, tive que me engajar em um processo ritual da degustação, pois como 
já foi afirmado por Lévi-Strauss, as classificações dos degustadores com relação aos vinhos 
são “definíveis [...] a partir do ponto de vista de uma cultura particular, podem servir como 
ferramentas conceituais para isolar noções abstratas e encadeá-las em proporção.” (LÉVI-
STRAUSS, 2010).

2 A CIDADE E A ADEGA

A adega é localiza em uma região do Brasil que não é tradicionalmente conhecida 
pela produção de vinhos e de uvas4. O que há são pequenos produtores coloniais5, em grande 

3 Optei por usar o termo frequentadores ao invés de fregueses ou consumidores por dois motivos mais aparentes. 
Em primeiro lugar por ser um uso comum entre os funcionários e as pessoas que vão a adega. Em segundo pela 
própria constituição social do espaço, que como mostrarei mais adiante, que tem como intuito um espaço mais 
familiar. 
4 O Brasil como um todo não é uma grande referência global da cultura viníferas. Contudo a região da serra do 
Rio Grande do Sul tem o maior destaque em produção da bebida. Contudo não é comparada a larga produção e 
reconhecimento internacional que os vizinhos latino-americanos Argentina e Chile, atualmente o Uruguay também 
está expandindo suas exportações. 
5 Colônias vistas como sendo propriedades, no caso específico no ambiente rural, em que os proprietários não 
possuem a nacionalidade local. No caso dos colonos que produzem vinho na região produzem não apenas vinho 
e na maioria dos casos estes vinhos não são produzidos com uvas de videiras (plantas de uvas próprias para a 
produção de vinho) e sim parreiras (uvas para serem comidas e que não são próprias para fazer vinho). Por isto a 
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parte estão localizados em distritos onde os seus moradores são predominantemente migrantes 
e ou seus descentes alemães e italianos. No caso dos colonos que produzem vinho na região 
não tem como principal fonte de trabalho e renda a produção de vinho e na maioria dos casos 
estes vinhos não são produzidos com uvas plantadas principalmente para a produção da bebida 
e sim para o consumo da fruta in natura ou para produzir sucos e doces, ou como chamadas na 
região pelos descendentes de alemães as compotas; geleias; conservas6 entre outros produtos. 
Por isto a maioria dos vinhos produzidos não é chamada de vinho fino, mas é denominada vinho 
de mesa. No caso do Brasil muitos feitos com uva Isabel e Bordo. 

O estabelecimento criado para adoração ao Dioniso7 nasce tentando romper uma 
forte tendência de consumo na cidade, as bebidas consumidas em bares, mais especificamente 
a cerveja, onde mesmo que se venda vinho este, para os enófilos, não é nem considerado vinho, 
como o caso dos vinhos suaves que são renegados ao patamar de ‘suco’ e dos vinhos colônias 
que ‘servem como ingrediente para fazer sagu’. Como foi declarado sobre os vinhos suaves, 
‘esses podem ser qualquer bebida menos vinho’ por possuir adição de açúcar alterando o vinho. 
Já o colonial não é totalmente renegado como o suave, mas não é consumido entre eles por 
ser ‘rústico’ e não ‘trabalhado’. Essa tentativa de resistência ao consumo de bebidas de bar é 
bem marcada em repetidos depoimentos que me foram dados pelo Senhor Bordeaux, o mais 
emblemático deles diz: 

É difícil comercializar produtos alimentícios diferentes e de alta qualidade. E não 
é pelo dinheiro porque vão em um bar e gastam 30,00 reais, até mais em cerveja e 
comem no shopping lanche que são uma fortuna, mas ainda dizem que aqui é caro. 
O problema não é o preço é o preconceito. Acham que é coisa da ‘alta sociedade’ só 
porque não tenho copos e sim taças e poltronas não cadeiras, isso é uma opção minha 
para melhor conforto de quem vem, não é por isso que irei aumentar o preço. Sei que 
não é a coisa mais barata como forma de lazer, mas comparado ao que já disse o ‘va-
lor’ que se gasta é praticamente o mesmo. 

A adega tenta se diferenciar dos bares em geral inclusive pela estática do local, pois 
onde hoje está localizada a adega hoje era antes uma residência, mantendo alguns elementos 

maioria dos vinhos produzidos não são chamados de vinhos finos, mas são denominados vinhos de mesa. No caso 
do Brasil muitos feitos com uva Isabel e Bordo. 
6 Coloco separadamente esses quatro elementos, pois para os produtores cada um é um produto diferente. Doces 
são o resultado das frutas fervidas com açúcar que na maioria das vezes não se desmancha totalmente, tendo 
pedaços das frutas.  As compotas são o resultado das frutas fervidas em pedaços cozidos em açúcar e líquido (água 
ou até sumo da fruta) que se desmancham formando um puré. As geleias são as frutas cozidas com muito líquido 
(vinho, água ou sumo de fruta) e açúcar que passa por processo de coagem e torna-se um gel translucido (em 
alguns casos quando a fruta não tem pectina busca adicionar um pouco de maça e frutas cítricas que são frutas que 
possuem esta substância). As conservas são técnicas de conservar a fruta inteira ou de forma parcial com açúcar 
podendo ou não ir a fogo, os produtos anteriores são formas de conserva. 
7 Para os gregos o vinho também era símbolo religioso em especial como elemento de festejo ao deus Dioniso 
– deus da transformação e do renascimento (BRANDÃO, 2002). Em homenagem ao deus era realizavam quatro 
grandes festas regadas a vinho: Dionisíacas Rurais; Lenéias; Dionisíacas Urbanas; Antestéia, em sua maioria 
eram festas em comemoração às colheitas. Representado sempre com uma parreira, uvas e vinhos, por simbolizar 
a metamorfose, vida e morte. Pois os parreiras após produzirem as uvas, suas folhas caem e ficam com uma 
aparência de que estão mortas, e ressurgem em época de floração. 
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familiares de uma moradia e não de um estabelecimento comercial, tornando o ambiente um 
espaço que, apesar de “público” (por se constituir num espaço de compra e venda), possibilita 
uma sensação de “privacidade” e “intimidade” (própria do ambiente “particular”) aos fregueses. 
Pode-se notar esta estrutura pela própria divisão do estabelecimento, que apesar de ter 
passado por reformas, manteve muito das divisões existentes anteriormente. Vários elementos 
demonstram a tentativa de fazer deste estabelecimento ‘familiar’ e principalmente fazer com que 
o consumidor se sinta em um ambiente próprio para a ‘adoração ao Dioniso’. Mas é relevante 
ressaltar que apesar desta tentativa o ambiente ainda se trata de um espaço de consumo de um 
grupo de pessoas que prezam pelo ‘refinamento’, o que para eles significa devem ser seguidos 
normas as de sociabilidade e etiqueta que nascem com o processo civilizador, como nos mostra 
Norbert Elias (1995). Isto foi muito notado em elementos corporais e formas de agir em cada 
espaço. 

Assim o local se torna um ambiente que rompe, de certa forma, com o que Roberto 
DaMatta (1997) propõe ao separar o público e privado em seu livro sobre a casa e a rua. 
Pois distingue os dois de forma que o privado é um ambiente familiar, espaço de intimidade, 
enquanto o público é o local onde se realizam as atividades de comércio, trabalho. E a adega 
se torna um ambiente de familiaridade para alguns, inclusive com relação de hierarquização, 
mas não deixando de possuir elementos de um estabelecimento público, como por exemplo, a 
troca mercado. Assim, esse espaço público tem uma ligação forte com o privado, intimamente 
ligado no processo de hierarquização. Em que no topo hierárquico se concentra uma imagem 
do ‘pai’ do vinho, isso é, o sujeito que ensina e ajuda os demais sobre o vinho e cuida de todos 
os procedimentos burocráticos e sociais da adega. Essa pessoalidade faz com que esse sujeito 
se mostre atento a todos os frequentadores. 

3 CATEGORIAs DA ORGANIZAÇÃO sOCIAL DA ADEGA

As categorias de organização social nos dão informações sobre o funcionamento 
da adega e a distribuição do trabalho, fornecendo dados sobre as funções presentes no interior 
do estabelecimento e posicionamento de cada categoria. Contudo, em especial o que pretendo 
ressaltar ao mostrar essas categorias é contribui em um entendimento das funções hierarquias 
no interior da adega.   

I. Recepcionista: A recepcionista é a primeira pessoa com que o frequentador vai 
ter contato ao encaminhar-se o interior da adega. A principal função dela é encaminhar o cliente 
para a mesa reservada e, como os garçons das boates que Maria Dulce Gaspar (1985) analisou, 
“convencer, através da descrição das atrações, as pessoas indecisas”. No caso da adega não 
são as atrações, mas o local mais adequado para o objetivo que o cliente tem quando vai à 
adega. Por exemplo, quando um casal jovem chegou pela primeira vez para jantar sem reserva 
a recepcionista sugeriu que eles sentassem no ambiente que foi arquitetado especialmente para 
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receber casais (o espaço atrás do balcão com vasos). Foi ela que me indicou os melhores lugares 
para sentar que possibilitassem a melhor visualização para meu trabalho.  

Ela tem um papel fundamental de monitorar a entrada e a saída da adega, pois 
como as pessoas que estão na adega permanecem no andar superior por mais tempo, mantendo 
o espaço inferior vulnerável, sendo necessário que haja uma câmera, é na recepção que está o 
aparelho – uma espécie de televisão – que possibilita a visualização de quem entra e quem sai 
da adega. O aparelho a priori foi posto para que ao entrar algum cliente a recepcionista esteja 
pronta para se posicionar na lateral superior da escadaria, porém se alguém “mal-intencionado”8 
entrar ela será a primeira a visualizar e terá tempo de avisar alguém para ir averiguar. 

É na recepção que se encontra o caixa para pagamento da conta, embora nem todos 
os clientes vão até o caixa para pagar. Uma parcela significativa pede ao garçom que leve a 
conta até a mesa. Muitas vezes sentei ao lado do caixa e reparei que há frequentadores que 
faziam questão de pagar no caixa e a meu ver exibir o que haviam consumido, pagando com 
dinheiro e falando alto com o acompanhante como se para mostrar o que consumiu a todos 
que pudessem ouvir. Esse consumo é para exibição como declara Douglas (2006). Contudo 
também se dirigem à recepção para realizar o pagamento como forma de romper vínculos com 
intermediários em relação à troca mercado.   

A recepcionista foi minha companheira em muitos momentos de observação na 
adega, pois passei muito tempo ao seu lado para observar, conversar com os funcionários e 
escrever. Já que quando sentava em uma mesa para beber não costumava ficar com o meu 
caderno de campo para não constranger os clientes, assim quando ia escrever sentava ao lado 
dela no caixa.   

II. Garçons: os garçons, como a recepcionista, vestem-se com trajes pretos, quase 
que camuflados na penumbra da adega, como os garçons das boates “tornando-os pessoas quase 
invisíveis”. É dada a eles a função de orientar e anotar os pedidos do jantar encaminhando-os 
para a cozinha e trazer os pratos e os vinhos, sendo o mediador entre espaços físicos e sociais 
na adega. Há garçons que também possuem a função de orientar na escolha do vinho que 
harmonize com a comida que foi pedida, isso é, por definição nativa, escolher um vinho que não 
seja encorpado9 demais que faça com que se perca o sabor da refeição nem pouco encorpado 
que torne o vinho sem sabor. A principal função do garçom na adega consiste em nunca deixar 
a taça vazia. Sempre que a bebida da taça está acabando o garçom serve, quando não se quer 
mais beber é o cliente que deve avisar.  

8 Entende-se por mal-intencionado, pessoas que tenham aparência de ladrões ou violentos, que aparentemente 
tentariam invadir para surrupiar ou agredir algum. Também se deve incluir nesse estereotipo as pessoas que 
assustam os frequentadores por suas atitudes e suas vestimentas.  
9 Segundo a Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-SP) encorpado é o vinho que possui muito corpo. Corpo 
é “um termo usado em degustação de vinhos, para caracterizar o “peso” aparente do vinho, ou seja, a sensação 
de plenitude resultante da densidade ou viscosidade do vinho no palato. Pode também ser descrito como quão 
diferente da água é a sensação que o vinho causa na boca.” (http://www.abs-sp.com.br/conteudo/page_cont_52.
asp) 
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Nesta organização há a possibilidade de analisar o conceito de campo e hierarquização, 
pois, na grande maioria das vezes, apenas um dos garçons fica encarregado de auxiliar nesta 
escolha por ter o que Bourdieu (2011) define como capital específico – que é o conhecimento 
específico do campo da alta gastronomia, mais especificamente da sua especialização, a 
enologia. Esse capital específico amplia-se em decorrência das lutas simbólicas ocorridas no 
campo (ou no caso a especialização) fazendo com que o garçom sempre esteja inteirado dos 
acontecimentos enológicos. Mas há clientes que por possuírem um capital específico superior a 
esse garçom (o que em raras ocasiões ocorreu) contrapõe o discurso dominante.   

III. Dono (Senhor Bordeaux10): o dono da adega é sommelier formado pela 
Associação Brasileira de Sommeliers de São Paulo (ABS-SP). Esta é a profissão que, como 
definido pelo próprio Senhor Bordeaux, lida com o vinho depois que a rolha foi posta na 
garrafa. Os sommeliers estudam as variadas sepas (denominação dada para as uvas próprias 
para produção de vinho, que não são todas as existentes, mas são mais de 1000, como foi me 
falado pelo Senhor Bordeaux11), sua harmonização, fica inteirado das novidades enológicas, em 
um restaurante fica a cargo desse profissional, criar a carta de vinhos – na adega não é diferente. 
Erroneamente esse profissional está associado unicamente ao vinho, contudo o sommelier pode 
ser especializado em cervejas, sakê e outras bebidas. 

O sommelier é o indivíduo detentor de maior capital dentro do estabelecimento, 
por ser o indivíduo que dedicou boa parte de seus estudos e tempo para degustar, harmonizar 
e adorar12 o vinho. Falo apenas capital, pois dentro do estabelecimento é ele quem possui a 
hegemonia em todos os chamados capitais classificados por Bourdieu, e esclarecido por Thiry 
Cherques (2006) 

o capital cultural, que compreende o conhecimento, as habilidades, as informações 
etc., correspondente ao conjunto de qualificações intelectuais produzidas e transmiti-
das pela família, e pelas instituições escolares, sob três formas: o estado incorporado, 
como disposição durável do corpo (por exemplo, a forma de se apresentar em públi-
co); o estado objetivo, como a posse de bens culturais (por exemplo, a posse de obras 
de arte); estado institucionalizado, sancionado pelas instituições, como os títulos aca-
dêmicos; o capital social, correspondente ao conjunto de acessos sociais, que com-
preende o relacionamento e a rede de contatos; o capital simbólico, correspondente ao 
conjunto de rituais de reconhecimento social, e que compreende o prestígio, a honra 
etc. O capital simbólico é uma síntese dos demais (cultural, econômico e social). 
(THIRY-CHERQUES, 2006, p. 39).  

10 Utilizei-me de nomes fictícios como forma de anonimato, mas também por questões estéticas textuais. Os 
nomes dados são nomes de uvas e composições de uvas utilizadas para a produção do vinho.
11 Entre elas há uvas de má qualidade e ótimas qualidades. Desde a Isabel, que apesar deles não beberem encaixam-
na em qualidade de sepa, até a Chardonnay considerada uma das uvas que produz os melhores vinhos brancos e 
a Cabernet Sauvignon combinada com mais duas sepas produz os mais caros e saborosos Bordeaux (estes dois 
exemplos de sepas são encontrados em Santos (2009). Um vinho pode possuir mais de uma sepa, por exemplo, os 
Bordeaux e Champagne.  
12 Adorar foi o termo usado pelo Senhor Bordeaux em uma de nossas conversas.
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Além destes três também há o capital específico, que está diretamente relacionado 
ao capital cultural, e consequentemente ao capital simbólico.  Em algumas ocasiões o Senhor 
Bordeaux dá cursos sobre vinho e harmonização, raras vezes sendo contestado sobre suas 
escolhas, apesar de pedir a opinião para colegas e leigos. Quando está na adega passa a maior 
parte do tempo em seu escritório, ou na sala vip (espaço dedicado às reuniões de degustação), 
onde está localizado o seu escritório, mas toda a noite dedica um tempo aos fregueses e em 
especial aos que se interessam em descobrir coisas novas sobre o assunto vinho.  Bebe a “bebida 
dos deuses” todos os dias, sempre acompanhado de alguma comida que “harmonize”, por volta 
das nove horas. Horário que a adega começa a ver chegando seus primeiros frequentadores e 
a cozinha ainda não está sobrecarregada de pedidos. E nas quintas-feiras é quem coordena um 
grupo de degustação permanente. 

IV. Cozinha: Optei em categorizar a cozinha como categoria social por ser um local 
exclusivo de uso das pessoas que trabalham especificamente na produção e organização da 
comida como se fosse um local à parte, com regras, normas e organização próprias. Poucas 
vezes o dono entra na cozinha, mas pelo menos uma vez a noite sempre entra para pelo menos 
ver se está tudo certo e os garçons entram apenas para buscar os pratos e deixar os pedidos. As 
pessoas que trabalham na cozinha não são vistas fora da mesma, porém são simbolicamente 
os indivíduos mais apreciados na adega (pois são eles que preparam – e embelezam – todos os 
pratos servidos na adega), já que, salvo raras exceções, todos que vão lá comem. O cozinheiro 
e os ajudantes de cozinha estão sempre devidamente vestidos, com roupa clara e touca, e a 
higiene é fundamental. 

Observando a movimentação na cozinha vi como a mão é limpa cada vez que se 
troca de alimento a ser manuseado e as facas são trocadas quase que na mesma medida.  Uma 
peculiaridade desta cozinha é que ela não possui um chefe de cozinha, o que já se tentou fazer 
em outras ocasiões como declarou Senhor Bordeaux. Isso foi estipulado para que a produção 
de pratos não fique presa apenas a um indivíduo e os outros apenas reproduzam o que lhes foi 
mandado. Não se pretende romper com determinadas hierarquias gastronômicas, ainda há o 
cozinheiro e auxiliares, mas o que o dono propõe é que os auxiliares também possam dar ideias 
e criar pratos novos. Se algum auxiliar da cozinha pretende chegar mais cedo, para criar novos 
pratos é dada liberdade para utilizar a cozinha e os materiais necessários. Também a outra 
peculiaridade na cozinha da adega, todos os pratos levam vinho em suas composições.   

V. Frequentadores: os frequentadores podem ser classificados em diversas categorias, 
possuindo posicionamentos específicos de acordo com estas categorias.   

4 A CLAssIfICAÇÃO DOs fREQUENTADOREs

No primeiro diálogo que tive com o dono da adega ele me disse que as pessoas 
frequentam o local para o lazer, o que para Magnani (2003) é definido como “integrante da 
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vida cotidiana das pessoas e constitui, sem dúvida, o lado mais agradável e descontraído de sua 
rotina semanal.” entendido como atividades exercidas no tempo livre. Contudo este lazer não 
é voltado apenas no sentido de descontração é também um momento, em que algumas pessoas 
voltam-se para a adega como um ambiente escolar, em que analisam, estudam, aprendem e 
tornam-se críticos em relação ao vinho, mas nunca deixando de existir um ‘mestre’ que lidera e 
comanda o processo de aprendizagem, no caso da adega o dono. Este lazer também é diretamente 
relacionado à concepção de consumo, tema que pretendo aprofundar em meu trabalho, a partir 
da concepção de Mary Douglas (2006) que propõe em seu livro o mundo dos bens. 

É correto dizer que em torno do campo do consumo temos uma fronteira espontânea 
entre duas espécies de serviços: os profissionais, pagos com dinheiro e a serem classificados 
como comércio, e os pessoais, recompensados em espécie e de nenhuma outra maneira. Dentro 
do campo dos serviços pessoais, oferecidos e retribuídos livremente, exerce-se o julgamento 
do valor das pessoas e das coisas. (DOUGLAS, 2006, p. 104/5).  O que Mary Douglas pode 
contribuir para o presente estudo, com esta afirmação, é que pude observar alguns frequentadores 
se dirigirem a adega como uma forma de ostentação e de demonstração de poder econômico, 
isto é, mostrando que podem pagar por determinado produto mesmo sem interesse direto com 
ele. Há os que vão a este espaço social para consumir algo sem interesse na questão econômica 
e sim no valor simbólico que representa o vinho. Isto é explícito em uma frase em que o dono 
da adega declara “aqui o preço que se paga para apreciar um vinho não paga o prazer que ele 
proporciona”. Pude notar que entre os enófilos, em especial, há um vínculo da dádiva13 em que, 
se algum deles viaja ou encontra um vinho diferente leva para o grupo e compartilha com o 
grupo. E assim cria um ciclo no qual o próximo que viajar ou encontrar algum vinho diferente 
vê-se na obrigação subjetiva de compartilhar.  

Outro elemento que auxilia na hierarquização dos frequentadores são as técnicas 
corporais e a ‘domesticação’ dos sentidos – entre eles a criação de uma memória olfativa que 
auxilia o apreciador a distinguir os diferentes aromas que estão aprisionados na garrafa e são 
liberados ao abrir a rolha e sua modificação de cheiros após algum tempo da garrafa aberta.  
Diante destes apontamentos pude classificar os frequentadores em seis tipos. Esta classificação 
foi feita a partir da classificação das técnicas do corpo em relação ao rendimento, sendo que 
“essas técnicas são, portanto as normas humanas do adestramento humano.” conceituada por 
Mauss (2003b). 

Estas nomenclaturas foram criadas, a partir de conversas com os funcionários e os 
frequentadores que se denominavam enófilos, mas que foram estruturadas e classificadas por 
mim:

1) Os frequentadores que vão à adega como forma de exibição social e não gostam 
de vinho e nem o bebem. Estes clientes são os que estão posicionados na parte mais inferior da 
hierarquia. Em alguns grupos é apenas um indivíduo que faz parte desta categoria o que demonstra 

13 Ver Mauss, Marcel. Ensaio sobre a dádiva: forma e razão da troca nas sociedades arcaicas. (2003a). 
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que ele apenas foi à adega ara acompanhar os demais. Estas pessoas se tornam destoantes 
no ambiente, e muitos deles acabam frequentando o local não apenas para acompanhar, mas 
também como uma questão de status e foram os primeiros a serem notados, pois eu escolhi este 
estabelecimento justamente por ser um local dedicado ao consumo de vinho. Essa categoria é 
frustrante para o dono já que o ambiente foi feito como ‘templo a Dioniso’, ou seja, as pessoas 
devem ir lá para degustar o vinho. Segundo Senhor Bordeaux, parafraseando Charles Baudelaire 
esse frequentador é: “O homem que só bebe água [ou no caso do dono, o que não bebe vinho] 
tem algum segredo que pretende ocultar dos seus semelhantes.” (BAUDELAIRE, 1998).  

2) Os frequentadores que vão à adega por status, mas bebem vinho. Estes clientes 
não estão em um patamar tão acima dos anteriores, já que bebem o vinho simplesmente por 
estarem em um ambiente que socialmente se delimitou como um espaço de consumo desta 
bebida, mas que o interesse nem está nela, na verdade está em aparecer no local que socialmente 
é frequentado por pessoas da elite – ou com dinheiro.  Não foi a categoria que mais notei na 
adega, mas com certeza foram as que mais notaram a minha presença. Notei isso em uma das 
minhas últimas idas a adega quando estava subindo as escadas e uma mulher sentada na mesa 
que está logo a frente das escadas – mesa mais procurada por estes sujeitos – me olhou da 
cabeça aos pés, me encarando ao final de sua inspeção. São sujeitos que normalmente procuram 
defeitos e fazem escândalos, pedindo para trocar pratos ou reclamando da sugestão do vinho. 
Não tem a mínima noção ou curiosidade sobre o vinho, na maioria das vezes não fazem nem 
questão de ir até a adega para escolher o vinho, já que os “garçons são pagos para isso”. Não 
seguram a taça de maneira correta, segundo os enófilos, e sim na parte onde fica depositada a 
bebida e bebem com rapidez sem ao menos sentir o gosto.   

3) Os frequentadores caricaturas. São os clientes que caricaturam o ritual de 
degustação, segurando a taça como se fosse um cálice sagrado. Demonstram um interesse 
na bebida, perguntando para os garçons algumas coisas sobre o vinho, sacodem a cabeça de 
forma a demonstrar entendimento.  Estes sujeitos são, muitas vezes, fontes de riso, já que 
fazem comentários errôneos sobre vinho, mas acham que sabem tudo e na verdade tem apenas 
uma visão leiga e superficial do vinho. A muitos indivíduos dentre estes frequentadores que 
reservam uma das salas vip’s e pagam rolha14, para mostrar que têm poder para levar um vinho 
que a adega não possui.   

4) Os frequentadores curiosos. Também podem ser chamados de leigos ou iniciantes. 
São os clientes que ‘dão gosto e trabalho aos garçons’, pois são os que querem aprender e 
ingressar nos conhecimentos enológicos, perguntando e aceitando sugestões de vinhos. Querem 
aprender a criar um paladar apurado seguindo uma gradação nos tipos de vinhos. Tentam sentir 
os cheiros, analisam a cor, mas de uma forma leiga e muitas vezes com tentativas frustradas. 
Perguntam sobre as histórias das uvas, dos produtores, das regiões e do próprio vinho. Estes 

14 Para melhor entendimento pagar rolha significa que o cliente leva o vinho para o restaurante, não o comprando 
no estabelecimento, pagando uma taxa para bebê-lo dentro do estabelecimento
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têm um pequeno conhecimento, mas sabem que este conhecimento é pequeno e tem muito a 
aprender. Sabem segurar uma taça e não giram a taça freneticamente para copiar os outros – 
como os caricaturados.  Vi-me neste nível hierárquico, fui à adega escolher um vinho em uma 
das minhas idas e pedi ao Senhor Pinotage um vinho que tivesse história, porque estava curiosa 
e com vontade de tomar um vinho contextualizado historicamente, ele riu e me ofereceu um 
Pinotage – por isso a escolha do nome fictício – que é um tipo de vinho que tinha a fabricação 
exclusiva na África do Sul, é a junção de duas sepas – Pinot Noir e da Cinsault – e por muito 
tempo foi o único tipo de vinho sul africano bebido por experts do vinho15. Há países que estão 
produzindo vinhos Pinotage, mas segundo Senhor Pinot Noir “não vale a pena experimentar”.  

5) Os frequentadores enochatos. São os clientes que tem uma bagagem enológica 
relevante, porém adoram exibir-se por isso, usando denominações técnicas e especificas até 
quando não há necessidade. Eles dominam as técnicas corporais16, não como algo forçado e 
entendem as funções de cada etapa do ritual da degustação – que será descrita mais a frente – 
porém sempre de forma pedante. Ao categorizar o vinho e definir aromas e cores, fazem isto de 
forma impositiva, como se não houvesse a possibilidade dos outros sujeitos contribuírem para 
sua gama de conhecimento enológico, como se já tivesse sentido todos os cheiros, cores e gostos 
possíveis enquadrando o vinho nestas possibilidades e fim. Está categoria é uma categoria que 
nenhum participante se categorizou nem no presente nem no passado, mais muito citado por 
eles. 

6) Os frequentadores enófilos. Estes clientes estão no topo hierárquico da 
classificação de frequentadores da adega. São pessoas que estudam e bebem frequentemente 
vinho. São as pessoas que vi o Senhor Bordeaux mais conversar enquanto estava na adega, 
traçando dicas e conselhos, sempre que possível oferecia o vinho que estava bebendo para 
experimentarem. São os que menos pechincham na adega, pois veem no vinho uma bebida que 
o preço não é tão relevante quando o prazer que terá ao bebê-lo.  Nesta posição a pessoa que 
está no maior patamar da hierarquia é o detentor de maior capital simbólico, que segundo Thiry-
Cherques (2006), parafraseando Bourdieu, define como “correspondente ao conjunto de rituais 
de reconhecimento social, e que compreende o prestígio, a honra etc”. No caso dos enófilos é 
quem possui um vinho mais raro ou diferente, o que significa que o vinho deve ser de um lugar 
‘exótico’, feito com uva(s) rara(s), deve saber qual a taça certa para se beber, conhecer o processo 
que o vinho passou e deve passar para ser bebido e também possuir conhecimento sobre o vinho 
que possui. Assim as viagens feitas particularmente para conhecerem vinícolas e beberem 
vinhos são comuns entre eles. E se não for reservada especialmente para isso, nas viagens 
não faltam degustações de vinhos entre caminhadas, passeios e até mesmo após congressos e 
reuniões. Mas, como bem explana Malheiros (2006) “claramente, não basta colecionar uma 
certa quantidade de termos. O degustador ‘legitimo’ (por oposição aos ‘enochatos’) é aquele 

15 Expert foi um termo usado por alguns informantes que significa pessoas que possuem um capital cultural 
elevado sobre o vinho.  
16 As técnicas corporais serão detalhadas na classificação do vinho segundo os enófilos. 
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que também sabe como e quando usa-los e, principalmente, como e quando não usa-los.”.
Os enófilos desta forma não exibem seus conhecimentos para todos como forma 

de impor sua hegemonia no campo simbólico, mas a conquistam de forma sutil demonstrando 
conhecimento, mas também se fazendo entender aos leigos. Tive uma experiência em relação 
a esse fato: tive a curiosidade de saber algo sobre uma característica classificatória do vinho. 
Fui perguntar a um ‘enochato’ e acabei mais perdida com relação ao assunto do que antes de 
perguntar. Um tempo depois – para não ficar chato – perguntei a um enófilo que me explicou 
de forma mais clara, se fazendo entender, não apenas demonstrando que sabia o que lhe foi 
perguntado.  

Uma passagem de Douglas e Isherwood (2006) relata uma ocasião em que 
observaram um grupo de pessoas, entre elas um cego, bebendo e, curiosamente, todos – inclusive 
o cego – terminam o vinho ao mesmo tempo. Também notei este fenômeno entre os enófilos, 
com mais frequência, tendendo a ter um comportamento simultâneo, cada etapa é sincronizada 
e acabam o vinho na taça, na maioria das vezes, ao mesmo tempo – ou quase ao mesmo tempo, 
mas sem a presença do cego. Isso é justificado porque para discutirem sobre o vinho degustado 
é necessário que todos tenham terminado, e o grupo assim acaba desenvolvendo uma sincronia.   

5 CLAssIfICAÇÃO DO VINHO sEGUNDO Os ENÓfILOs

A escolha pela classificação dos enófilos foi por motivo de proximidade com os 
sujeitos que estão categorizados neste patamar hierárquico, inclusive meus dois informantes 
fazem parte deste grupo. E por ser o grupo que possui um processo de classificação mais 
minucioso.  

As três primeiras categorias hierarquizam o vinho por meio do financeiro, em que 
pagar menos e aparecer mais já está bom. Pois como me foi dito: “Os que vêm aqui com o ar 
mais pomposo são os que negaceiam mais na hora de pagar e escolher um vinho. Não importam 
se é bom ou não, mas se eles vão ficar bem na fita bebendo e o rotulo é bacana para mostrar. 
Vem aqui reclamam de tudo e mais um pouco.”

O quarto grupo, do qual faço parte, tenta se aprofundar mais, buscando mais 
informações e interessando-se mais pelo vinho que estão bebendo. Porém o processo 
classificador ainda é muito limitado, pois as técnicas corporais ainda não estão tão adaptadas. 
Muitos cheiros não são identificados, muitas técnicas ainda não estão ‘naturalizadas’. Apesar 
de eu ser apadrinhada, e ter recebido dicas e informações que os outros não recebem e, dentro 
do campo, ter me aprofundado bastante no estudo do vinho. Os vinhos são classificados pelos 
enófilos por meio de técnicas corporais exatamente pontuadas e metódicas. Começa-se a 
performance conhecendo sobre o vinho: região de origem, sepas usadas, safra17, etc. 

17 Ano que a uva foi colhida. É comum entre os grandes produtores de vinho não produzirem a bebida em 
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Depois começam os primeiros contatos com a bebida, com ela ainda engarrafada, 
olhando o rótulo, estética da garrafa. Para abrir a garrafa eles utilizam um saca rolhas bem 
diferente, que não consegui usar – não que em algum momento precisei abrir, mas minha 
curiosidade foi maior e quis tentar. Os processos rituais das degustações entre os enófilos que 
frequentam a adega, e nos quais fui inserida, passam pelo mesmo processo que Malheiros 
(2006) observou entre os as reuniões dos integrantes da sociedade brasileira de amigos do vinho 
em Porto Alegre.  

Antes mesmo de qualquer contato com a bebida é fundamental a escolha do espaço 
para degustar o vinho. Os enófilos, na maioria das vezes, frequentam a adega em grupos e 
utilizam as salas vip’s, as reuniões que eu pude notar se formando só haviam homens. Estes 
grupos que frequentam as salas vip’s só foram observados em sua formação, pois já que 
estavam utilizando um local reservado justamente para não ficarem expostos, não os observei 
mais minuciosamente. Mas houve pequenos grupos ou até casais que se alocaram em locais que 
pude observar. Está escolha normalmente é feita observando a luminosidade e a discrição, pois 
é impressionante a curiosidade dos demais frequentadores pelo ritual da degustação. 

Quando os garçons abrem a garrafa ocorre o primeiro momento que é olfativo, 
este primeiro cheiro dissipa-se rapidamente, porque quando o vinho começa a reagir com o 
ar o vinho altera seu aroma. Entre os enófilos há divergências entre os cheiros, pois como me 
disseram:

Você deve sempre estar cheirando tudo o que puder, pois assim se cria a memória ol-
fativa, que é um elemento fundamental para estudo do vinho. E é a partir da memória 
olfativa é que conseguirá distinguir os cheiros dos vinho. E cada um tem uma baga-
gem olfativa por isso há diferenças nas interpretações dos aromas. E não ache que só 
tem cheiros bons. Já aconteceu de abrir um vinho, dos bons, e ter o primeiro aroma de 
esterco de vaca seco. Esse é só um dos exemplos. (Sr. Bordeaux, em diálogo)

 
O próximo passo é colocar o vinho no decantador, este utensílio é utilizado para 

separar os sedimentos que se formaram no processo de envelhecimento18 do vinho do liquido. 
Com maior frequência utilizamos os decantadores para os vinhos categorizados de reserva 
ou gran reserva19 deixando-o ‘respirar’, isso é deixar evaporar um pouco do álcool, para que 
consiga sentir o gosto do vinho com maior precisão, fazendo ‘abrir’ o vinho, que é o período que 
a garrafa fica aberta descansando (ou neste caso no decantador) para que haja um crescimento 

algumas safras em que o clima, o solo não estão apropriados para a produção. Assim não desvaloriza o produto.
18 Processo de envelhecimento é o tempo que ele fica no barril para fermentar.  
19 Essas duas denominações são utilizadas para determinar o tempo que o vinho ficou na barrica e quando é o 
melhor tempo para se beber. Estas classificações não são determinadas com precisão, cada país estabelece um 
tempo para cada denominação. Por exemplo, na Espanha para ser classificado como reserva o vinho deve ter ficado 
no mínimo um ano na barrica e no máximo dois, já na Itália o vinho é classificado como ‘riserva’ só se o vinho 
passar de três anos envelhecendo. Mas o Gran Reserva só é classificado assim se for deixado mais tempo que o 
reserva de quatro a cinco anos (mas está classificação também varia de região para região produtora).  
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nas características do vinho, especialmente no aroma. Os vinhos jovens, que são os que ficam 
pouco tempo envelhecendo e devem ser consumido mais rapidamente após serem engarrafados 
(por volta de três a quatro anos), não necessitam a passagem pelo decantador, por exemplo, 
os vinhos espanhóis denominados de crianza. Como os vinhos de safras antigas, que é o caso 
dos Bordeaux que devem ficar engarrafados de vinte a trinta anos, se passarem pelo processo 
de decantagem pode ocorrer que o vinho ‘morra’, isso é avinagre ou perca todo o sabor que 
continha.   

Ao colocar o vinho na taça, inclinamos a taça levemente e colocamos contra a 
luz, observando mais em baixo da taça. Nesta etapa comecei a aguçar meu sentido visual, 
observando a cor; “tonalidade”; “brilho”; “transparência”; se possui precipitações e formação 
de bolhas. O senhor Pinot Noir me mostrou que não são apenas espumantes que formam bolhas, 
abrimos um tinto que estava quase avinagrando que formava pequenas bolhinhas no fundo da 
taça.  

Os vinhos podem variar a cor, ser mais claros ou mais escuros, eu classifico assim, 
mas entre eles há uma análise mais minuciosa de tons de roxo e amarelo, me senti Franz Boas 
(1998) entre os Baffinland – região do Canadá onde vivem esquimós – em que os nativos 
conseguem distinguir várias tonalidades de branco e ele só via neve. Mas a observação não se 
restringe a cor, observam a densidade, viscosidade20, precipitações que ficam no fundo da taça 
ou do decantador.   

Após classificar o vinho por meio do visual, partimos para o sentido olfativo. 
Primeiramente cheira-se o vinho profundamente – nesta etapa o aroma predominante é o da 
uva. Fiquei um pouco constrangida no início, pois o cheirar não é colocar o nariz perto da borda 
da taça. Eles colocam o nariz dentro da taça e inspiram profundamente. Em uma das primeiras 
vezes fazia isso sutilmente e o Senhor Pinot Noir falou: “Não é assim que faz não precisa ter 
medo de cheirar, se não fizer isso direito não vai dar certo, não vai conseguir sentir os variados 
cheiros que estão contidos no vinho. Cheira com vontade, sei que consegui, põe esse nariz 
dentro da taça. (risos)”.

A segunda vez que cheiramos é após rodarmos o vinho fazendo com que a bebida 
faça movimentos circulares percorrendo a lateral da taça – como se tentasse fazer um redemoinho 
com o vinho. Fazer estes movimentos altera os aromas do vinho, pois o cheiro do álcool começa 
a sanar, nesta etapa o aroma predominante é o específico de cada vinificação, isso é o processo 
que passa a uva para transformar-se em vinho, existem três tipos: branco, tinto e rosé. O terceiro 
momento, que também é precedido por movimentação da taça, é o sentir o bouquet (aroma 
complexo, também denominado aroma terciário, resultante do envelhecimento21).   

20 É a qualidade de ser viscoso, ou seja, até que ponto uma solução ou um líquido resiste fluir ou se movimentar. 
Como exemplo, podemos citar que o mel é mais viscoso que a água. In: http://www.abssp.com.br/conteudo/page_
cont_52.asp  
21 Ver em: http://www.academiadovinho.com.br/biblioteca/glossari.htm#bb Acesso em: 08/05/2015. 
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Los grande vinos brancos y la mayoría  de los majores tintos, ganan con la conserva-
ción. Desde que son jóvenes hay en ellos un numero de principios mayor y más com-
plejo que en los vinos simplismente buenos y que en los ordinarios, pero se requiere 
tiempo para que esos elementos se resuelvan en un todo armonioso y para que se 
forme el aroma no distintivo de la madurez, el BOUQUET. Necesitan ser guardados 
para obtener su potencial completo. (PUELLES; 1998, p. 26). 

O exame olfativo pretende determinar a intensidade do aroma, que segundo 
Malheiros (2006) “corresponde ao ‘impacto’ ou ‘força’ com que os aromas penetram nas 
narinas”, e quanto melhor o vinho maior o ‘impacto’, consequentemente mais rápido será a 
percepção do aroma. E a persistência, isso é o tempo que o cheiro persiste no nariz, ou como 
falam para descontrair “retrocheiro”22. 

É impressionante a atenção dada a esta etapa, a calma para tentar sentir os mais 
sutis aromas presentes no vinho. Têm sujeitos que passam mais tempo apreciando os aromas 
presentes no vinho do que bebendo. Impressionou-me nas primeiras vezes, pois imaginava 
que eles seguiam o ritual para beber. Mas quando comecei a praticar o ritual e pude descobrir 
que dentro de apenas uma garrafa estão contido tantos aromas e, ainda mais, diferentes da uva, 
comecei a passar mais tempo tentando descobrir os aromas, apesar de não ter paciência para 
passar tanto tempo como algumas pessoas.  

A terceira etapa da degustação eu pensava que era regida somente pelo paladar. 
Esse mito logo foi desmistificado quando comecei a realizar a degustação, na realidade a 
terceira etapa consiste em uma junção de três sentidos: paladar, olfato e tato. Pois ao bebermos, 
não sentimos apenas o gosto, mas também podemos sentir a textura e a viscosidade23 e pela 
taça ficar perto do nariz é possível sentir os aromas. São esses três elementos combinados que 
possibilitam a realização da terceira etapa.   

Aqui, como nas demais etapas, são analisados vários elementos, só que nessa etapa 
podem-se dividir entre as sensações. Com o paladar é possível sentir apenas os quatro sabores 
(azedo, amargo, doce, e salgado). Com o tato se pode ter uma maior amplitude de características 
como: temperatura, ‘adstringência’ (que se refere à quantidade de tanino24 contido no vinho), 
corpo, o impacto do álcool, formação de bolhas de gás carbônico (especial em espumantes, 
mas há momentos que se notam em outros vinhos). O olfato nesta etapa sozinho não tem um 
papel fundamental de classificação, mas ao juntar com os dois sentidos anteriores fornece a 
classificação de complexidade, que consiste na junção dos diversos aromas e sabores que estão 
em diversos níveis da sensação, e para finalizar há a classificação do retrogosto (gosto que 

22 É uma analogia a uma das características que existem no exame gustativo, que será explicado posteriormente.  
23 Essas duas categorias são categorias analisadas do vinho nesta etapa. 
24 O senhor Pinot Noir tentou me explicar o que significava tanino, mas utilizou de seus conhecimentos químicos 
o que não me auxiliou muito, pedi então que fosse mais simples, brincando ele falou ‘quer que eu desenhe é?’. 
Respondi que sim e ele me explicou, mais didaticamente como “sendo uma das substancias presentes no vinho que 
proporciona um gosto ‘amarro’ na boca como quando se come uma banana verde. Não que seja uma coisa ruim, 
ela está presente nas cascas das uvas e cada tipo de uva tem um teor de tanino aceitável ao paladar.”. 
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permanece após ingerir o vinho). 
Mais do que nas etapas anteriores, no exame gustativo os adjetivos incorporados 

ao vinho começam a me intrigar – robusto, delicado, sutil entre outros. Estes e outros adjetivos 
mostram que há uma tentativa de ‘humanização’ do vinho, já que a maioria destas características 
é referência dada para os seres humanos. 

É só depois de classificarem o vinho em cada uma destas etapas, fazendo analogia 
com outros vinhos da mesma região – é a forma comparativa mais freqüente na adega – é que 
vão concluir a hierarquização vinho. É muito comum escutar, por exemplo ‘para um brasileiro 
este vinho é bom’. 

Estas degustações são feitas em conjunto com pratos, mas isso não é padrão entre os 
enófilos. Existem alguns grupos que não compartilham desta prática, preferindo apenas beber 
o vinho sem acompanhamento, no máximo acompanham com pão.  Todas as etapas são feitas 
com calma e com minúcia, os grupos que observei realizando a degustação não ficavam menos 
de 40 minutos realizando o ritual. Inclusive eu que, como aprendiz até demorava um pouco 
mais para conseguir distinguir as cores, aromas e gostos, quando conseguia. Esse tempo é 
notado até nas reservas de mesas, pois para cada reserva a recepcionista calcula duas horas de 
permanência do cliente, assim uma mesa abarca dois grupos diferentes em uma noite (às vezes 
ocorrem exceções, mas no geral é assim). Outro elemento relevante para a degustação é o que 
Norbert Elias (1995), em “O Processo Civilizador I”, denomina de autocontrole, em que cada 
indivíduo, apesar de querer beber mais, serve na taça uma quantidade pequena (no máximo ⅓ 
da taça), mesmo que se sirvam várias vezes. Pois para Elias (1995) foi após o século XVI que a 
elite e os burgueses aprimoram as condutas e refinamentos para estabelecer uma clara distinção 
em relação às demais classes, criando a etiqueta, que é algo significativo neste meio, que me 
deixou em apuros algumas vezes.  

O que observei é diferente do que ocorre em Évora nas tabernas estudadas por 
Francisco Ramos (2010). Estas tabernas possuem um ritual mais relacionado com o ritual da 
bebida da cachaça no Brasil – como uma bebida do público –, em que se enche o copo e vira-o 
bebendo em um gole, mas ainda mantendo o conceito de autocontrole: 

Os bons bebedores fazem questão em beber o vinho de um copo sem interrupções. 
Bebem, no entanto, devagar, prolongando o prazer do saboreio e olhando o vinho 
decrescente. Deixam uma pinga no fundo do copo, atirando-a normalmente para a 
parede do balcão da taberna. Limpam a boca com a manga da camisa e cospem de 
seguida tal acto simbólico de purificação pode acontecer, nalguns casos, antes de se 
levar o copo á boca. (RAMOS, 2010, p. 22/3). 

É difundido nas falas dos enófilos, não exatamente com estas palavras, que “não 
são os bons vinhos que fazem bons apreciadores, sim bons apreciadores que sabem reconhecer 
e apreciar bons vinhos.”. O que eles pretendem declarar com esse discurso é que não importa 
se uma pessoa simplesmente bebe um bom vinho, ele deve saber apreciar e entender que esta 
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bebida consiste de elementos particulares, não serve apenas para status ou embriagar-se.  

CONCLUsÃO

A partir das minhas experiências e das minhas observações pude constatar que 
um dos elementos fundamentais para estabelecimento hierárquico dos vinhos é o domínio do 
corpo. E os sentidos têm um papel fundamental neste processo, pois são a base de todo processo 
ritual e hierárquico de classificação do vinho. As técnicas sensórias fazem o reconhecimento 
das diversas sensações visuais, olfativas e táteis e assim criam-se classificações determinando 
o que é bom, ruim, regular, satisfatório, em relação aos vinhos que estão na mesma categoria. 

Também foi possível observar que os espaços comerciais não necessariamente 
precisam ser vistos como espaços meramente de trocas econômicas e comerciais. São espaços 
que podem trazer aspectos ligados ao privado e a familiaridade. E assim possuindo classificações 
sociais que podem ser associadas a uma relação de parentalidade. 

Não deixando de ressaltar que este trabalho foi realizado em uma adega em que 
os frequentadores tem um capital econômico, político, social, cultural que envolve uma classe 
social especifica muito voltada as elites e classes médias, e que estas performances e rituais ao 
beber vinho não são hegemônicas dentro da mesma. Mas que este ritual e a performance que o 
acompanha funciona como um elemento de distinção e de hierarquização. 
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sOBRE ALUNOs NÃO APREENDENTEs E mAU COmPORTAmENTO: 
NARRATIVAs DA CONsTRUÇÃO DE Um LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEm
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REsUmO
Esse artigo consiste em uma narrativa, na qual os autores relatam a construção de um Laboratório de Aprendizagem 
em uma escola da rede municipal de ensino fundamental de Arroio do Meio/RS que tinha como objetivo organizar 
um espaço que possibilitasse a aprendizagem do conceitos matemáticos à vinte alunos de educação básica. As 
atividades narradas pelos autores descrevem e analisam a construção e uso de kits pedagógicos para o trabalho com 
matemática, apresentando desafios e possibilidades para as crianças. Visto que o Laboratório de Aprendizagem 
constitui um espaço de aprendizagem não-formal que age em complementariedade com as aprendizegens formais 
escolares, permite romper algumas questões que caracterizam a instituição escolar, entre as quais destacamos a 
assimetria docente-discente. Essa distinção permite o desenvolvimento de abordagens metodológicas diferenciadas 
permitindo atender as especificidades de cada aluno.

Palavras-chave: PIBID. Laboratório de Aprendizagem. Dificuldades de Aprendizagem.

ABsTRACT
This article consists of a narrative in which the authors present the construction of a Learning Lab in a municipal 
school that is located in Arroio do Meio/ RS which aimed to organize a space to allow the learning of mathematical 
concepts to twenty basic education students. Activities narrated by the authors describe and analyze the 
construction and use of teaching kits for working with mathematics, presenting challenges and opportunities for 
the children. As the Learning Lab is a non-formal learning space that acts in complementarity with school formal 
aprendizegens,  allowing it to break up up some issues that characterize the school institution, among which 
we highlight the teacher-pupil asymmetry. This distinction allows the development of different methodological 
approaches allowing it to meet the specifics of each student.

Key-words: PIBID. Learning Lab. Learning Disability.

1 INTRODUÇÃO
 
Essa narrativa apresenta atividades desenvolvidas em um Laboratório de 
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Aprendizagen(s) de uma escola municipal de ensino fundamental localizada no município de 
Arroio do Meio/RS. O projeto foi realizado por Bolsistas do Subprojeto Pedagogia, do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, financiado pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior – CAPES. Por meio das atividades propostas no 
Laboratório de Aprendizagen(s), buscava-se provocar o interesse pelos conceitos matemáticos 
em vinte crianças com idade entre 8 e 14 anos que apresentavam dificuldades na atividades de 
multiplicação, divisão e frações.

Para o desenvolvimento das atividades, partiu-se do pressuposto da singularidade 
do indivíduo quanto às suas formas de aprendizagem. Essa pressuposição, baseia-se em 
estudos desenvolvidos por Giordan e De Vecchi (1996) de que os modos como os indivíduos 
compreendem e significam a sua aprendizagem dependem do seu conhecimento prévio. Nessa 
perspectiva teórica, os conteúdos escolares provenientes das aulas expositivas, para serem 
significados pelos estudantes necessitam ser assimilados às concepções que eles possuem 
previamente. 

Torna-se necessário assim buscar estabelecer uma pedagogia baseada na ética de 
reconhecer as diferentes potencialidades do sujeito, a qual considera a importância da escuta 
pedagógica, a fim de tentar compreender os interesses e as potencialidades dos alunos.

As pressuposições teóricas apresentadas, articuladas com as perspectivas ontogênicas 
e filogênicas do desenvolvimento da inteligência (GARDNER 1995, 2009; MITHEN, 2002) 
expõe a capacidade dos estudantes em apreender dentro de suas limitações, mesmo em 
condições adversas. Gomes, Poulin e Figueiredo (2010, p. 8) enfatizam que quando o docente 
reconhece a potencialidade do sujeito, “ele empreende ações que possibilitam a aprendizagem”. 
Assim, é a partir do reconhecimento da potencialidade do sujeito que torna-se possível a busca 
por novas estratégias de ensino e abordagens curriculares, que visem o desenvolvimento da 
apreendizagem do sujeito.

O estudo está organizado em quatro sessões, sendo que na primeira delas intitulada 
“Sociedade Contemporânea, Conhecimento e Alunos não-aprendentes: primeiras palavras” os 
pressupostos que nos embassam na presente escrita. Na segunda sessão do estudo, apresentaremos 
alguns procedimentos teóricos e metodológicos empregados na construção do artigo. Na 
sessão posterior, intitulada “Construindo Laboratório de Aprendizagen(s): desenvolvimento de 
habilidades matemáticas” ”, apresenta-se o contexto no qual a proposta está inclusa e narra-se as 
atividades desenvolvidas. Finaliza-se o texto na sessão “Considerações Finais” no qual avalia-
se a proposta realizada e os desafios para continuidade deste projeto ou projetos similares.
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2 sOCIEDADE CONTEmPORÂNEA, CONHECImENTO E ALUNOs NÃO-
APRENDENTEs: PRImEIRAs PALAVRAs

As teorias contemporâneas na área do ensino, da neurologia e da psicologia 
destacam frequentemente as singularidades e a individualidade do sujeito. Gardner (1995, 
2009), por exemplo, enfatiza em uma perspectiva filogênica do desenvolvimento da mente, 
que o indíviduo possui distintas inteligências que acabam interferindo nos seus interesses e nas 
reações que apresenta no ambiente escolar e nas situações de aprendizagem proporcionadas. 
Para esse autor não existiria um indivíduo não-inteligente, mas sim um indíviduo detentor de 
interesses e habilidades não contempladas no currículo escolar.

Uma das críticas frequentes a teoria das Inteligências Múltiplas, é que ao priorizar a 
inteligência do específica do indivíduo ela não permitiria a ele aprender um série de conteúdos 
e habilidades tidas como essênciais para a convivência no meio social. Assim, um indivíduo 
com inteligência motora seria estimulado nas habilidades possuidas, enquanto careceria de 
um desenvolvimento de habilidades das inteligências inter-pessoal, intra-pessoal, naturalista, 
lógica, cinestésica, musical e linguística.

Contudo, em uma perspectiva ontogênica, Mithen (2002) retoma o pensamento 
das inteligências múltiplas destacando que o ser humano não possui uma separação das suas 
habilidades. O autor  compara a mente humana com uma estrutura de uma catedral Gótica, visto 
que, no momento que um som é propagado em uma naves da capela ele se propagará pelas 
demais, ou seja, o estímulo a uma das inteligências, consequentemente estimulará as demais, 
visto que o ser humano, possui o que o autor denomina de fluidez cognitiva.

Nessa perspectiva teórica, conhecer o aluno e o reconhecê-lo como um indivíduo 
bio-psico-social (MORIN, 2003) torna-se necessário para o fazer docente e o sucesso das 
atividades pedagógicas. Para Morin (2003) a escola concentra-se no que o autor designa de 
dimensão bio, ou seja, a concepção do indivíduo como biologicamente funcional, esquecendo 
das dimensões psiquícas e socias envolvidas nesse processo. A educação, na maioria das vezes 
exclui os sentimentos dos estudantes, e as relações sociais que eles possuem fora do ambiente 
escolar.

Para o pensamento do pedagogo John Dewey (1997), deveríamos contemplar na 
pedagogia os interesses do estudante. Para ele é a curiosidade por um determinado tema que 
garantirá o empenho do estudante nas atividades e as suas aprendizagens, ou seja, o interesse é 
crucial para fazer com que o estudante empenhe-se na aprendizagem.

Mesmo existindo um denso referencial teórico que aponte a necessidade de 
modificação nas práticas pedagógicas, Oliveira-Formosinho e Formosinho (2013) destacam a 
predominância de atividades de treino e instrução como estratégias de ensino. Implicitamente, 
o docente que adota essa abordagem metodológica, parte do pressuposto que o indivíduo é 
detentor de um potencial – e não potente em sua condição atual, ou conforme Giordan e De 
Vecchi (1996) pressupõe que o aluno é uma tábula de cera na qual informações poderiam ser 
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gravadas. 
 Gomes, Poulin e Figueiredo (2010, p. 8), em uma perspectiva cognitivista,  

destacam que quando trabalha-se com estudantes que possuem alguma dificuldade de 
aprendizagem, os docentes empregam frequentemente atividades mecânicas:

Esses professores privilegiam o caminho das aprendizagens mecânicas sob o pretexto 
de que os alunos os quais apresentam deficiência intelectual manifestam numerosas 
dificuldades nos processos de aprendizagem que eles agem pouco no mundo no qual 
evoluem e enfim, sob o pretexto de que os alunos antecipam o fracasso e não se 
apóiam sobre seus conhecimentos quando estão em situação de aprendizagem ou de 
resolução de problemas.

Para os autores, a pedagogia que nega a potencialidade do aluno consiste em uma 
pedagogia da negação (GOMES; POULIN; FIGUEIREDO, 2010). Articulamos essa percepção 
com as ideias de Freire (2011) em uma perspectiva de pedagogia libertadora, que também 
enfatizava a necessidade de superar práticas escolares bancárias, que conforme o autor, consistem 
em práticas de narração e dissertação sobre uma realidade que aparenta ser estática. Para esse 
autor haveria a necessidade de partir da curiosidade epistêmica dos estudantes para desenvolver 
uma pedagogia dialógica que os auxiliassem desenvolver a criticidade e a compreensão-ação 
do/no mundo. 

Nesta breve retomada de algumas perspectivas teóricas, percebe-se que os autores 
convergem, apesar das distintas linhas epistemológicas, ao ressaltar a necessidade de adotar 
uma pedagogia que supere o desenvolvimento de uma pedagogia memorística (COLL; POZO; 
SARABIA, 2000). Pressupõe-se assim que o sujeito é ativo no processo de aprendizagem, 
sendo que parte da aprendizagem é resultado dos seus interesses e das suas curiosidades 
epistemológicas. O resultado da aprendizagem não é resultado direto do processo de ensino, 
mas antes 

[...] os aprendentes retêm certos elementos, às vezes, são capazes de memorizar um 
conjunto de informações. Infelizmente, ao analisarmos de mais perto essas aquisi-
ções, torna-se consciência de que, na verdade, os alunos integram apenas palavras, 
fórmulas “ocas”, isto é, não tiraram o sentido; o resultado é que esse saber não é nem 
operatório, nem pode ser reinvestido (GIORDAN, DE VECCHI, 1996, p. 35)

Assim a pressuposição de uma sala de aula homogênea, na qual todos os estudantes 
aprenderiam nos mesmos ritmos e possuiam a mesma bagagem cultural e as mesmas experiências 
prévias desfaz-se, carregando consigo um sentimento de falácia nas pedagogias logocêntricas 
e adultocêntrica6s. Emerge assim a necessidade de uma pedagogia centrada na aprendizagem 

6 As pedagogias logocêntricas ou adultocêntricas consistem nas abordagens metodológicas que partem do 
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do estudante (NÓVOA, 2007). 
Nesta perspectiva, cada vez mais discute-se uma pedagogia na qual o sujeito seja 

autor de suas aprendizagens e os saberes sejam significativas a eles. Há uma relação ética 
implicada na fazer pedagógico em que, no momento que o docente reconhece seus alunos 
como sujeitos potentes, cabe a ele  respeitar os seus saberes e os seus ritmos de aprendizagem, 
desenvolvendo um trabalho pedagógico individualizado. 

Giordan e De Vecchi (1996, p. 9) destacam que a transmissão de um conjunto de 
conhecimentos “é laboriosa e não garante um papel integrados, em particular perante o fluxo 
de informações que nos chega das mídias”. Bauman (2013, p. 21) enfatiza que “que o talento 
de aprender depressa, é a capacidade de esquecer instantaneamene o que foi aprendido antes”. 
Nesse sentido, nos parece que memorizar não é sinônimo de aprender.

A memorização, objetivo central nas pedagogias técnicas e adultocêntricas, é 
uma habilidade que está sendo substituídas por equipamentos eletrônicos (BAUMAN, 2013). 
Serres (2013), por sua vez, em uma analogia a Lenda de São Denis assinala que cada um dos 
indivíduos carrega em suas mãos uma memória, e um dos objetivos da escola é aprender a 
gestar o conjunto de informações nas quais tem acesso. 

Frente a uma sociedade da informação, a qual Serres (2013) denomina de sociedade 
pedagógica em que a informação é difusa e circundante, gestar informações para ocupar um papel 
ativo no mundo, tornou-se uma necessidade na sociedade contemporânea e um objetivo para a 
instituição escolar. Assim, ter acesso a educação, além de ser um direito do indivíduo (BRASIL, 
1996; 2009) tornou-se uma necessidade. Contudo, educação não é sinônimo de formação, nem 
de estar na escola, mas sim é ter garantias de aprender, a fim de saber ler e compreender o 
mundo que vive, bem como conhecer o legado cultural e a história da sociedade na qual ele 
está inserido. Segundo Gomes, Poulin e Figueiredo (2010, p. 8) ao partir da concepção de aluno 
como apreendente e na necessidade de constituição de espaços no interior da escola que visem 
o desenvolvimento de suas capacidades cognitivas “deve se propor atividades que contribuam 
para a aprendizagem de conceitos, além de propor situações vivenciadas que possibilitem esse 
aluno organizar seu pensamento”.

Assim, reforça-se os objetivos da escola em garantir a aprendizagem de seus 
estudantes. Muitas vezes, uma série de fatores interferem em um processo de ensino e 
aprendizagem na sala de aula. O elevado número de alunos e as exigências provenientes de 
um currículo conteudista e as avaliações externas, fazem com que os professores optem pelo 
exercício de “dar aulas”, utilizando uma abordagem metodológica instrutiva e tecnicista, que 
parte do pressuposto de homogeneidade entre os estudantes.

Salienta-se assim a necessidade da organização de espaços de aprendizagem não-
formais no interior da escola a fim de possibilitar espaços diferenciados para os estudantes 

pressuposto que o estudante é uma tábula rasa. Paulo Freire (2011) nomeia essas pedagogias como bancárias, 
na qual há um adulto que professa o conhecimeto, dissertando e narrando aos alunos sobre a realidade. Nessas 
abordagens, memorizar é encarrada como a principal tarefa dos estudantes.
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aprender. Nesse sentido, os Bolsistas do Subprojeto Pedagogia do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docencia – PIBID/CAPES desenvolveram o Projeto Laboratório de 
Aprendizagen(s) com crianças de 2º ao 5º ano de uma escola municipal de Arroio do Meio/RS.

O Laboratório de Aprendizagen(s) consiste assim em um espaço que trabalha com 
crianças com idade entre 8 e 14 anos, que por estar situada fora do ensino regrado “desfruta de 
uma série de características que facilitam certas tendências metodológicas” (TRILLA, 2008, p. 
42). Sendo assim, o laboratório pode ser considerado um espaço não-formal de aprendizagem, 
na qual podem ser rompidas algumas caracterizações escolares, entre as quais destacamos a 
predeterminação dos horários e calendários de atuação, a ruptura na distribuição assimétrica 
de funções e a pré-seleção de conteúdos, contudo esse espaço age em complementariedade 
à escola por buscar desenvolver aprendizagens que a escola não consegue atender (TRILLA, 
2008).

Ao haver a possibilidade de romper com as preescrições conteudistas e metodológicas, 
um espaço não-formal de aprendizagem que age em complementariedade a função da escola, 
possibilitando o uso de abordagens diferenciadas no trabalho pedagógico. Nesse sentido, a 
construção e o uso de um Laboratório de Aprendizagem possibilita o desenvolvimento de 
trabalhos em pequenos grupos, bem como o uso de uma pedagogia dialógica e de aprendizagens 
informais.

3 PROCEDImENTOs mETODOLÓGICOs

 O artigo é composto por uma narrativas produzidas pelos Bolsistas de Iniciação 
à Docência do PIBID. A escolha pelo uso de narrativas ocorre uma vez que segundo Dutra 
(2002) possibilita, por meio de um processo de descrição e interpretação da realidade, inserir o 
leitor nas experiências e nos processos vivenciados. Para tanto, parte-se de um pressuposto que 
uma experiência.

“Refere-se a todos os acontecimentos que ocorrem no mundo fenomenal ou campo 
perceptual do indivíduo; refere-se, ainda, a tudo aquilo que afeta a experiência vivida no 
momento, sejam esses  aspectos  conscientes  ou  inconscientes.” (DUTRA, 2002, p. 372) 

A narrativa é uma abordagem de pesquisa que busca a subjetividade do pesquisador 
ou autor ao expor sua experiência. Para Silva (2014, p. 564) consiste ainda em “um  estudo  
do  modo  como  os  indivíduos  dão  forma  às  suas  experiências  e  atribuem sentidos  antes  
incógnitos  em  suas  vivências”. Nesse sentido, a narrativa é um relato da história vivida ou 
das experiências do sujeito, contadas apartir do seu ponto de vista subjetivo. Não narra-se a 
realidade, narra-se as percepções que possuímos dela.

Para auxiliar na composição desse corpus de pesquisa e buscar objetivar as 
experiências vivenciadas, utilizamos como material de apoio as narrativas os registros de 
atividades confeccionados em decorrência das práticas realizadas. Semanalmente, os bolsistas 
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de iniciação à docência realizavam inserções no campo em estudo, oportunizando atividades e 
posteriormente registrando-as atividades, registrando-as. Em complementariedade as narrações 
e escritas descritivas, busca-se elaborar registros fotográficos e filmagens, sendo retomados 
para a escrita do artigo.

4 CONsTRUINDO LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEN(s)

O Laboratório de Aprendizagem foi construído por bolsistas do Subrpojeto 
Pedagogia do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID com 
aproximadamente 20 crianças de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental de Arroio do 
Meio/RS com idade entre 8 e 14 anos. Enfatizamos a utilização do conceito com os estudantes, 
seguindo as teorizações de Freire (2011). A elaboração de um laboratório para os estudantes 
parte de um pressuposto de homogeneidade, pelo qual construiríamos uma imagem a priori 
desses estudantes e um programa de atividades no qual eles seriam submetidos. Uma proposta 
elaborada com os estudantes, é assim, uma proposta de um processo, de uma projetação, na qual 
as situações de aprendizagem propostas emergeriam das situações vivencidas. 

A primeira etapa da projetação do Laboratório de Aprendizagem consistiu na 
elaboração de uma avaliação diagnóstica junto com os professores. Por meio de uma ficha 
confeccionada pelos bolsistas, os docentes descreviam as principais dificuldades apresentadas 
pelos estudantes quando estavam em sala de aula. Destacamos que por meio dessas fichas, 
buscava-se sempre distinguir o aluno que apresentava dificuldades de aprendizagem, do aluno 
com dificuldades de comportamento. Contudo, a elaboração de uma avaliação diagnóstica não 
consiste na elaboração de um parecer, mas sim um recurso a ser elaborado a fim de identificar 
dificuldades dos estudantes e posteriormente projetar as atividades que seriam desenvolvidas.

A avaliação diagnóstica para Santos e Varela (2007, p. 4) consiste em “uma sondagem, 
projeção e retrospecção da situação de desenvolvimento do aluno”, não compreendendo assim 
em uma avaliação que visa identificar o que o estudante aprendeu, mas sim aquilo que ele 
sabe, as suas dificuldades e potencialidades. Partindo da avaliação diagnóstica, os alunos 
foram organizados em dois grupos distintos: um grupo para desenvolvivento de atividades de 
alfabetização, e outro grupo para trabalhar dificuldades na construção de conceitos matemáticos.

Destacamos que além dos estudantes com dificuldades de aprendizagem, foram 
convidados para participar do projeto estudantes que possuiam um rendimento escolar 
elevado. Esse trabalho ocorreu para evitar a construção de um estereótipo que os estudantes  
frequentadores desse espaço seriam deficientes intelectuais. Justifica-se essa opção de trabalho, 
pois ao partir de uma persepectiva socioconstrutivista de aprendizagem, concebe-se que o 
sujeito aprende com o outro. Para Vigotsky a capacidade de aprendizagem do sujeito estaria 
na zona de desenvolvimento aproximal, ou seja, atividades das quais ele poderia desenvolver 
inicialmente contando com o auxílio do outro. Assim, a aprendizagem ocorre em um nível de 
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trocas intersubjetivas.
Feito isso, a etapa posterior do trabalho consistiu em uma sequência de atividades nas 

quais construimos Brinquedotecas de Bolso (JOHANN et al, 2014), com o objetivo de integrar 
os estudantes, uma vez que eram de turmas diferentes e também de observar as especificidades 
de cada um, por meio de um exercício de escuta e observação. Para Kinney e Wharton (2009, 
p. 23) “escutar as crianças nos proporciona muitos insights e entendimentos valiosos. Ajuda-
nos a concentrar nossa atenção nos modos como as crianças extraem sentido do seu mundo”.  
O exercício de escuta possibilita compreender os modos que os estudantes relacionam-se com 
o mundo constitui-se na base para o desenvolviemento de uma aprendizagem que parta dos 
conhecimentos prévios do indivíduo.

Para Gomes, Poulin e Figueiredo (2010) em uma perspectiva de desenvolver um 
trabalho de atendimento especializado é necessário conhecer os estudantes e sobretudo as suas 
especificidades cognitivas. Para esses autores, o trabalho dos profissionais consiste “ajudar o 
aluno com deficiência intelectual e atuar no ambiente escolar e fora dele, considerando as suas 
especificidades cognitivas. Especificidades que dizem respeito principalmente à relação que ele 
estabelece com o conhecimento que promove sua autonomia intelectual” (GOMES, POULIN, 
FIGUEIREDO, 2010, p. 8). Logo, auxiliar o aluno não consiste impor-lhe uma determinada 
cultura intelectual, mas auxiliá-lo no desenvolvimento da suas habilidades cognitivas.

O trabalho com os estudantes que apresentavam dificuldades de aprendizagem 
consistiu, foi desenvolvido em três etapas principais. Na primeira delas trabalhou-se o conceito 
de multiplicação, sendo que posteriormente o conceito de divisão foi explorado. A finalização 
das atividades ocorreu com o desenvolvimento de atividades nas quais foram propostas 
situações de aprendizagem que envolvessem o trabalho com conceitos de fração e geometria. 
Trabalhar temas que já estavam sendo desenvolvidos pelos professores, não significa reforçar as 
atividades desenvolvidas na sala de aula, mas sim consiste na busca e proposição de estratégias 
de ensino e aprendizagem distintas daquelas propostas pelos professores.

Destaca-se inicialmente que o trabalho com conceitos matemáticos é apontado, 
frequentemente como uma das maiores dificuldades na escola. Mesmo quando os estudantes 
trabalham com conceitos matemáticos na vida cotidiana (CARRAHER; SCHILIEMANN, 
CARRACHER, 2001), a aprendizagem desses conceitos não ocorre no ambiente escolar. 

A razão para que isso ocorra pode ser explicada por duas concepções epistemológicas 
distintas. Na primeira, apresentada por autores como Giordan e Da Vecchi (1996) é que o ensino 
matemático no ambiente escolar opera com o objetivo de suprimir as estratégias utilizadas 
cotidianamente. Esses autores apontam para o estabelecimento um conhecimento artificial no 
intelecto dos estudantes, não sendo associado a aura conceptual7. 

Em outra perspectiva, encontramos que os estudantes possuem um conhecimento 

7 Para os autores a aura conceptual de um indivíduo compreende a uma série de conceitos e teorias que ele 
produziu ou adquiriu durante o seu período de escolarização. O aprendizado de novos conhecimentos requer que 
parta-se da estrutura existente, ou seja, do conhecimento que o indivíduo possui.
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etnomatemático, que consiste em um domínio de um jogo de linguagem específico para 
interpretar e agir sobre a realidade. A matemática escolar consistiria em um outro jogo de 
linguagem que possuiria semelhanças de família com a matemática empregada pelos estudantes 
(KNIJIK et al, 2012).  

Visto isso supõe-se a inexistência de uma hierarquia entre os distintos modos de 
conhecimento, o que faria com que a escola devesse respeitar os modos de operar a matemática 
dos estudantes. Porém, as avaliações externas nas quais a escola é submetida e muitos dos 
recursos didáticos empregados supõe a existência do saber matemático como linguagem 
universal e exata, o que dificulta operar outras matemáticas (propositalmente no plural) no 
ambiente escolar. Nesse sentido, há um choque entre a matemática dos estudantes e a matemática 
escolarizada.

Frente a isso, as atividades de ensino de matemática foram embassadas em dois 
eixos: construção e utilização de material concreto com os estudantes, que atenderia o primeiro 
pressuposto teórico, visto que as crianças poderiam ressignificá-lo conforme sua aura conceptual 
(GIORAN; DA VECCHI, 1996). O segundo eixo consiste no emprego da etnomatemática, a 
fim de valorizar os modos de operar matemática dos estudantes e estabelecer uma relação ética 
de valorizar os seus modos de vida.

Para o desenvolvimento da compreensão da multiplicação, desenvolveu-se um kit 
pedagógico que consistia na construção de uma “máquina de calcular” e a construção de um 
caderno com músicas infantis parodiadas que continham as regras matemáticas. Por meio da 
construção e uso desses dois recursos foram propostas atividades que envolviam o emprego dos 
conceitos de multiplicação, e também os estudantes criaram situações problemas pelas quais 
eles utilizavam os objetos construídos com o intuito de resolvê-las. Contudo, além da utilização 
dos materiais concretos, os alunos tiveram oportunidade de resolver as situações problemas por 
meio de suas próprias estratégias.

Concluida a sequência de oficinas para o desenvolvimento do conceito de 
multiplicação, realizaram-se atividades com o intuito de estimular a compreensão do conceito 
de divisão. Para isso, foram confeccionados Jogos de Material Dourado com os estudantes. 
Mesmo que a escola possua esse material, a sua confecção possibilita que cada participante 
tenha um jogo e possa levá-lo para a casa a fim de empregar para atividades cotidianas ou 
utilizá-lo como recurso lúdico. 

O emprego dos materiais ocorriam em situações problemas construidas pelas 
próprias crianças, ou seja, nas oficinas estabelecia-se um tempo para que os participantes 
construissem e resolvessem problemas matemáticos. Por meio dessa estratégia, buscava-se 
valorizar os problemas nos quais as crianças deparam-se cotidianamente, sendo que a solução 
dos problemas era sempre acompanhada por debates em torno das outras possibilidades de 
resolução da situação e as diferentes situações pelos quais o material poderia ser empregado.

Quando ao emprego desse material destacamos também a complexidade da 
aprendizagem, quando tomamos por base o conceito de aprendizagem alostérica (GIORDAN; 
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DA VECCHI, 1996). Uma vez que para esses autores a aquisição de um conceito evidenciaria 
apenas parte de uma rede complexa existente no cognitivo do indivíduo. Nesse sentido, operar 
situações de divisão com o material dourado, exigia o reconhecimento e abstração dos conceitos 
de unidade, dezena e centena, bem como a relação existente entre essas unidades.

Essa situação ocorre uma vez que o Material Dourado ser um material estruturado, 
ou seja, as suas peças representam unidades, dezenas e centenas. Em operações, tais como 
124/3, os estudantes precisam reconhecer que a centena equivale a dez dezenas, da mesma 
forma que duas dezenas equivalem a vinte unidades.

As últimas atividades desenvolvidas foram propostas pelos alunos e consistiam em 
oficinas para trabalhar o conceito de fração, pois, os próprios alunos destacavam ter dificuldades 
para compreender esse conceito. Nesse sentido, os bolsistas desenvolveram sequências de 
atividades em que trabalhava-se a fração por meio do Tangran. Para isso foram empregados 
conceitos de geometria, além de habilidades de comparação. O emprego desse jogo para o 
ensino de frações tornou-se potente, uma vez que foram as crianças que o proporam.

5 CONsIDERAÇÕEs fINAIs

A sociedade contemporânea impõe novos desafios à escola, entre esses destacamos 
o direiro ao sujeito aprender. O que antes compreendia apenas uma dimensão ética e um objetivo 
– talvez não levado a sério, torna-se uma necessidade. Aprender é habilidade necessária para 
a convivência no meio social e sobretudo, ocupar papel de protagonista em uma sociedade 
industrializada, na qual o conhecimento torna-se fator de inclusão do indivíduo: aquele que não 
sabe tem uma grande probabilidade de viver marginalizado.

Nesse sentido, espera-se da escola criar condições para o desenvolvimento da 
aprendizagem do sujeito. As novas teorias desenvolvimentistas reforçam essa expectativa 
no momento que reforçam a pressuposição que todo sujeito é capaz de aprender desde que 
respeitada as suas singularidades e os seus interesses. Contudo, a escola é uma instituição 
historicamente homogeneizante, que pressupõe o sujeito um se passivo no processo de ensino 
e aprendizagem.

A educação contemporânea exige a personalificação, ou seja, o tratamento do aluno 
como detentor de especificidades próprias. No relato de experiência apresentado ao longo 
do nosso artigo, buscamos narra uma estratégia empregada enquanto bolsistas de iniciação 
à docência em uma escola municipal de Arroio do Meio/RS. Por meio dessas atividades, 
buscamos desenvolver uma proposta educacional baseada na singularidade do sujeito, respeito 
as suas especificidades o seu interesse e os seus objetivos.

Destaca-se que como desafios para a continuidade do trabalho, o desenvolvimento 
de práticas cooperativas e que envolvam a discussão epistemológica junto aos demais docentes 
da escola, visto que as mudanças que implicam em reformulação nas abordagem didáticas 
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do trabalho em escolas exigem mudanças nos referênciais epistemológicos que embassam 
as práticas docentes. Caso contrário, há uma discrepância entre o trabalho desenvolvido por 
bolsistas e o trabalho desenvolvido por docentes.

Finalizamos nosso estudo, enfatizando que essa discrepância não significa que 
o trabalho proposto pelos bolsistas ocupe o topo de uma hierarquia epistemológica, sendo 
superior a proposta elaborada pelos professores. Nesse sentido, os estudos já elaborados por 
Gauthier (2013) já evidenciam como algumas concepções históricas predominam no senso 
comum dos professores. A práxis desenvolvida pelos bolsistas possibilita superar romper essa 
epistemologia predominante no senso comum pedagógico. 
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A QUEsTÃO mENTE CORPO E mUNDO sOB A PERsPECTIVA DE HILARY 
PUTNAm 

Nivaldo Machado1

 Julia Gabriela Warmling Pereira2

REsUmO 
Neste trabalho apresentaremos de forma clara, como a obra de Hilary Putnam é de valor inestimável para 
qualquer tentativa filosófica de tentar solucionar a grande problemática mente-corpo-mundo. A análise de seu 
pensamento, neste presente artigo, tomará como base a obra Corda Tripla: Mente Corpo e Mundo, com o objetivo 
de compreender em suas diversas palestras, sobre as questões mentais e físicas, relacionadas ou independentes, 
sem que haja uma interface entre nós e o mundo. É ainda imperioso ressaltar a opinião do autor em relação às 
suas diferentes fases filosóficas, bem como em face do seu pragmatismo. Além disso, destacaremos a sua reflexão 
sobre os debates travados entre diversos autores, entre eles Kim e Donaldo Davidson sobre o referido assunto. 
Para sua realização, utilizaremos um viés metodológico analítico/investigativo. Pretendemos com a apresentação 
do presente artigo, tornar mais conhecida a obra desse filósofo, que trata diretamente sobre a questão mente-corpo-
mundo, principalmente em nosso meio acadêmico, sobretudo possibilitando contribuições às demais disciplinas, 
especialmente à Filosofia da Mente.

Palavras-chave: Mente-Corpo-Mundo. Hilary Putnam. Filosofia da Mente.

ABsTRACT
In this paper, we present a clear, as the work of Hilary Putnam is invaluable to any philosophical attempt to try to 
solve the big problem mind-body-world. The analysis of his thought, in this Article, will draw on the work Rope 
Triple: Mind, Body, and World, in order to understand in its various lectures on the mental and physical issues, 
related or unrelated, without an interface between us and the world. It is also imperative to emphasize the author’s 
opinion in relation to their various philosophical phases, and in the face of his pragmatism. Also, we highlight its 
reflection on the debates between various authors, among them Kim and Donaldo Davidson on that subject. For 
its realization, we will use an analytical / investigative methodological bias. We intend the presentation of this 
Article to increase awareness about the work of this philosopher, who deals directly on the mind-body-world 
issue, especially in our academic community, especially enabling contributions to other disciplines, especially 
Philosophy of Mind.

Keywords: Mind-Body-World. Hilary Putnam. Philosophy of Mind.

1 INTRODUÇÃO

Durante algum tempo, a questão mente-corpo se fez presente tanto no cenário 
científico como filosófico, contudo suas cogitações nasceram com a filosofia, teve seu novo 
momento na história na metade do século XX e ainda é assunto de calorosos debates e cada 
vez mais vem ganhando um grande espaço nesse âmbito. Diante desse problema filosófico, o 
presente artigo visa iniciar ao leitor, como esta questão é avaliada pelo filósofo contemporâneo 
Hilary Putnam, que dedica várias páginas de sua obra Corda Tripla a esta problemática.

Assim, tem- se dedicado ao estudo da obra, na procura de contribuições cabíveis 
ao âmbito filosófico, especificadamente à Filosofia da Mente, já que este último vem sendo 
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2 Acadêmica do nono semestre do curso de Direito da Unidavi e integrante do Grupo de Pesquisa em Filosofia 
da Mente e Ciências Cognitivas- juliagabriela_14@hotmail.com
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assunto de longas discussões travadas por diversos autores e, estes debates trazem um caráter 
interdisciplinar, o que propicia a necessidade de dar continuidade ao projeto iniciado no Grupo 
de Pesquisa em Filosofia da Mente e Ciências Cognitivas, visando um aumento positivo nos 
entendimentos das teorias elaboradas por Hilary Putnam. 

Deste modo, o objetivo do presente artigo é fazer mais conhecida a obra desse 
filósofo em nosso meio acadêmico, sobretudo, apresentar as contribuições que a mesma trará as 
demais disciplinas, especialmente à Filosofia da Mente. Para essa proposta, buscaremos debates 
travados entre estudiosos das mais distintas formações, o que proporcionará um aprofundamento 
nas teses de caráter puramente filosófico, já que em grande parte delas, há um esvaziamento 
teórico-conceitual.

2 A fILOsOfIA DE HILARY PUTNAm

Putnam, que possui uma longa vida, nasceu em 1926, atualmente reside em 
Cambridge (Massachusetts), nasceu em Chicago, trabalhou com Hans Reichenbach, de Berlim, 
todavia, diretamente ligado com empirismo lógico, no período em que fez doutorado na 
universidade da Califórnia, posteriormente lecionou em diversas universidades norte-americanas 
(Princeton, Harvard e MIT –Massachusetts Institute of Technology). Os aspectos interessantes 
de sua filosofia são suas várias mudanças de concepções filosóficas,  de perspectivas filosóficas,  
Putnam  foi também  o formular de várias teses e o principal crítico das mesmas posições, 
deixando os seus “admiradores” confusos,  sem saber se estavam do lado dele ou se estavam 
contrários a sua posição. Putnam por vezes formulou uma tese e logo depois se tornou um 
dos principais críticos da mesma. Algo que não podemos descartar totalmente, são as suas 
possíveis mudanças de atitudes filosóficas. Vale ressaltar que uma tese que perpassou todos 
os seus períodos em distintos sentidos foi o realismo, estando este presente em todos os seus 
momentos. Atualmente Putnam é mencionado por dois grandes pensadores, sendo eles Jürgen 
Habermas, Enrique Dussel, entre outros de grande destaque.

Ao mencionarmos Hilary Putnam no meio acadêmico, pretendemos mostrar uma 
visão diferente, baseados em obras e pesquisas que possam de certa forma contribuir para 
questões controversas, mas sobretudo tornar mais conhecido o pensamento de Hilary Putnam 
como um grande filósofo da mente, que escreveu e ainda escreve grandes obras, teorias,  além 
de  relevantes experimentos mentais, como por exemplo o cérebro numa cuba, a formiga que 
desenha Churchill e a torrada que parece representar uma figura humana. Putnam ao citar 
tais experimentos como exemplos, vai acabar revelando que a mera “semelhança” não é 
suficiente para indicar representação, como é o caso da suposta formiga que desenha Churchill 
ou o exemplo da torrada. Para este autor a má compreensão de um enunciado não levará a 
representação pretendida, ele acaba rejeitando tais teorias, pois se torna necessário  o elemento 
da “intenção” para esses casos. Tais exemplos/teorias, são apresentadas e discutidas em sua 
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obra “Razão, verdade e história.”
Todavia, nosso foco no presente artigo, diz respeito a sua renomada obra Corda 

Tripla, nesta última o autor escolhe principalmente Kim como seu adversário. Segundo as 
palavras de Putnam (2008, p. 169) “a apresentação que ele faz dos argumentos que venho 
discutindo é aquela que considerei até o presente momento a mais desafiadora e devido à minha 
admiração pela sua inteligência filosófica e pela pureza de sua motivação filosófica”. É devido 
a Kim a questão denominada “superveniência forte”, ou seja, estados mentais são redutíveis 
a estados físicos, ou como a maioria dos filósofos se referem - reducionismo. Alguns autores, 
como Donald Davidson, não têm simpatia por esta abordagem e Putnam propõe em sua obra o 
debate travado entre Kim e Davidson, opondo-se a Kim e a favor de Davidson. 

Objetivamente, a proposta de Putnam no tocante ao ponto de vista de Davidson, 
diz respeito ao monismo anômalo (todos os eventos mentais individuais são idênticos a eventos 
físicos individuais). De acordo com Putnam (2008, p. 104) “não há uma atribuição a “identidade”, 
ou seja, cada evento mental não é idêntico e nem “não idêntico” aos eventos físicos”. Ainda 
nesse contexto há um impasse em relação a leis, pois Davidson rejeita qualquer existência destas 
últimas, sejam elas psicofísicas ou psicológicas. Em contraposição a esta teoria, Kim, impõe 
sua posição em relação à existência destas leis, em “ The Myth Of Nonreductive Physicalism” 
e ainda aplica uma eficácia causal que são fundamentadas/exemplificados por leis físicas.  No 
que diz respeito à relação causal ora mencionada, Kim em sua crítica a Davidson, afirma que 
este aplica uma estrutura causal aos eventos. Partindo desses princípios, a filosofia de Kim nos 
convida a imaginar “que papel desempenha a mentalidade, na estrutura de Davidson”? Ele 
propõe-se a responder: “não desempenha nenhum papel”. 

Diante desses argumentos, que são estabelecidos na obra de Putnam, começarei 
apresentar o ponto de vista do autor, que é objeto principal deste capítulo. Voltando ao ponto 
aonde Putnam começa por defender Davidson, opondo-se ao argumento de Kim, e considerando 
que a teoria de Davidson esteja correta, ele aborda argumentos relacionados a eventos mentais 
ou, melhor dizendo, a falta de eficácia destes eventos. O que de fato Putnam tenta ilustrar através 
de enunciados (utilizando dos convites de Kim) é que “mesmo que determinadas pessoas não 
possuíssem quaisquer propriedades mentais, desde que todas as suas propriedades físicas e os 
seus ambientes físicos fossem os mesmos, iriam ocorrer os mesmos eventos físicos” (PUTNAM, 
2008, p. 105) Ou seja, imaginemos que uma pessoa não tenha quaisquer propriedades mentais 
e/ou evento mental não ocorra, como conclui o exemplo utilizado pelo autor, esta pessoa 
conseguirá abrir uma torneira para tomar um banho, mesmo que não possuísse propriedades 
mentais. De fato, essa proposta adquire característica de atribuir explicação ao termo “não 
tem eficácia causal”, no que diz respeito às propriedades mentais, sendo estas últimas meros 
“epifenômenos”. Putnam parafraseia uma conclusão de Kim, a respeito do assunto em questão, 
que é de fato interessante: “Ou Davidson está errado e existem leis psicofísicas ou então as 
nossas propriedades mentais são epifenomênicas” (2008, p. 106). 

Não muito distante desse cenário temos Descartes, que acredita exatamente que 
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o mental não pode ser dividido, logo se aplica ao imaterial, caso esses estados mentais não 
existissem, o nosso corpo agiria de uma forma totalmente distinta se possuíssemos propriedades 
mentais. Contudo, toda essa ideia de interacionismo não é uma posição totalmente inteligível 
assim como outros problemas clássicos, mas é necessário apresentá-lo, uma vez que se for 
verdadeiro tornar-se-ia violável às leis físicas, como preferencialmente Putnam expõe em sua 
obra como a “Conservação da Quantidade de Movimento”, ou seja, minha mente pode alterar 
a direção dos meus movimentos, mas não a quantidade deles. Diante desse pressuposto somos 
levados a rejeitar essa ideia (interacionismo), mas como o próprio Putnam relata “do mesmo 
modo que rejeitamos outros pontos de vistas ultrapassados que postularam a existência de 
inúmeros fenômenos” (2008, pg. 108). Todavia, não é somente Putnam que propõe a rejeição 
do interacionalismo, há uma série de posições filosóficas que negam esta ideia e há um número 
considerável que implica ser aceitável a ideia apresentada anteriormente (de que mesmo 
que determinadas pessoas não possuíssem propriedades mentais e as propriedades físicas e 
os seus ambientes físicos fossem o mesmo, iriam ocorrer os mesmos eventos) que Putnam 
chamou de (AUTÔMATOS). No entanto, segundo Putnam, considerar o interacionismo falso 
e aceitar a ideia de (AUTÔMATOS), é algo concebível. Nesta perspectiva aparecem duas 
posições o verificacionalismo e o comportamentalismo. O primeiro defende que é ininteligível 
a ideia proposta, pois caso fosse verdadeira não seria possível verificar tal hipótese. Já o 
comportamentalismo sustenta que todas as proposições que envolvem propriedades mentais 
são equivalentes a comportamentos físicos. De todo modo Putnam deixa-nos claro que ambas 
as posições filosóficas não são sustentáveis. No entanto, Davidson possui simpatia com as duas 
atitudes. Defende algumas ideias do comportamentalismo e outras o verificacionismo, podendo 
assim se chamar de “psicoverificacionista”, como sugeriu Putnam - um verificacionista do 
mental. Dadas as ponderações iniciais, vimos que Putnam estabeleceu sua defesa a favor de 
Davidson, mas irá distanciar-se desta “defesa”, pois houve uma rejeição ao se tratar dos vários 
cenários de (AUTÔMATOS).

Tem-se dito que o reducionismo físico seria uma boa partida, por simplesmente 
encarar (AUTÔMATOS) como irrelevante, mas Putnam irá demonstrar que esta posição é 
incoerente, como ele mesmo nos questiona a respeito dessa questão: como os eventos físicos 
ocorreriam se fôssemos privados de nossas propriedades mentais? E todas essas propriedades 
mentais são epifenomênicas? 

3 A QUEsTÃO DA INDEPENDÊNCIA

Refletir constantemente as questões mentais e físicas, relacionadas ou 
independentes, tem sido um exercício constante de diversos filósofos . Tal tarefa incide na 
aplicabilidade destes termos. Dentre diversos autores, destacam-se novamente Kim, que 
trabalhou diretamente nesta questão, podendo destacar tal exercício em seu ensaio “The Myth 
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Of Nonreductive Physicalism”, que teve um marco referencial importante na aplicabilidade 
do que chamaremos de independência. Ao usarmos INDEPENDÊNCIA, a aplicação que Kim 
dá ao termo é o que preocupa Putnam, porque a partir dos pressupostos de Kim, aplica-se A 
para as propriedades físicas e B para as propriedades mentais, assim consideram-se ambas 
independentes, ou seja, se B não é redutível a A, B é independente de A, logo, A existiria 
independente das propriedades B. Grosso modo, as nossas propriedades mentais e físicas são 
independentes. Neste cenário aparece Quine (1948), com a ideia de propriedades com relação 
a possibilidades, sendo um elemento totalmente ininteligível para Putnam (2008), já que este 
não se simpatiza pela aplicação de Kim, como já dito. Mas esta questão (independência) tem 
sido assunto entre filósofos e (independência) também é afetado sobre a maneira como se dá 
o funcionamento da linguagem, ou melhor, os seus significados, que será abordado a seguir.  
Mas voltando aonde paramos em relação à (independência), Putnam deixa a sua observação, 
devido à relevância da afirmação feita à (independência), pois para ele, assim como ele admite 
que nenhum filósofo consideraria esta questão inteligível/plausível ou dotada de algum sentido, 
teria que supor também ininteligibilidade a redutibilidade das propriedades A e B, mas do 
mesmo modo, caso considerássemos a questão da (independência) correta é supor que todas as 
teorias que a envolvam também seriam corretas, assim atribuiríamos como inteligível as teorias 
da redutibilidade das propriedades A e B, ou seja, propriedades físicas e mentais. E nessa altura 
não é de se admirar que haja alguém que possua todas as suas propriedades físicas, porém 
nenhuma propriedade mental conseguiria agir normalmente se as tivesse, como por exemplo, 
falar de forma prudente/sensata.

4 DOs sIGNIfICADOs DAs PALAVRAs

Putnam dedica algumas páginas de seu livro Corda Tripla ao significado das 
palavras, o que constitui aquilo que Putnam chamou de duas imagens filosóficas, que foram 
apresentadas/tratadas por Travis (1989). Este último denominou essas concepções (duas 
imagens filosóficas de Putnam) como clássica e semântica sensível a situações de fala. Assim ao 
falarmos a respeito da “semântica sensível a situações de fala”, estaríamos nos referindo, como 
Putnam deixa-nos bem explícito que a um conteúdo, cujo enunciado refere-se a um contexto 
particular, ou seja, um significado/discurso particular. Certamente essa concepção (a segunda 
imagem filosófica) não nega a existência de significados a palavras, mas impõe, de certa forma, 
um limite aos seus conteúdos, que traz aquilo que foi mencionado de contexto particular/
discurso particular ou ainda, significado particular. De todo modo, é nessa segunda situação, 
que se nega o significado ou até mesmo, neste caso, o conhecimento por inteiro das palavras 
ou grosso modo, do que é dito. Putnam (2008) utiliza de um exemplo bem claro, para melhor 
entendermos a questão ora abordada. Primeiramente o autor apresenta palavras por si só, como 
por exemplo: “muito, café, há, em cima, da mesa”. Observando-as vimos que estas na forma 
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que foram colocadas, nada podem concluir-se, a não ser o significado, em particular, de cada 
uma delas, pois não há um conteúdo a ser apresentado. Mas se utilizássemos dessas palavras 
para formar uma sentença, com efeito, teríamos: “Há muito café em cima da mesa”. Note-se 
que essa sentença é determinada por um conteúdo particular e, além disso, depende diretamente 
das circunstâncias que podem ser usadas ao serem proferidas.

 Por exemplo, ao dizermos que “há muito café em cima da mesa”, poderíamos dizer 
que “há muitas xícaras de café em cima da mesa, sirvam-se” ou, “há sacos de café em cima da 
mesa amontoados em cima da mesa”; “há muito café em cima da mesa; limpem-na”, etc. 

Voltando à primeira concepção, que foi chamada de “clássica”, alega Putnam (2008, 
p. 119), que esta questão não nega “que a referência exata de algumas palavras” e é tarskiana, 
ou seja, as condições ditas como verdade, estão associadas a todas as sentenças de uma língua 
natural. Travis, o autor que escreveu a respeito das duas imagens filosóficas em sua obra, The 
Uses Sense, alega que esta concepção e/ou a ocasiões fala, está longe de ser um fenômeno, mas 
sim um a norma. 

Enfim, o que podemos extrair, como sugeriu Putnam, é buscar conhecer em um 
contexto e /ou em um conteúdo, o verdadeiro significado das palavras, saber as palavras que 
podem ou não serem usadas ao proferir alguma sentença e o importante, como afirmou Kant há 
algum tempo, o bom senso. Vale ressaltar ainda nesse contexto aquela noção utilizada por Kim 
que já foi argumentada no capítulo em questão. Refiro-me à (independência) ou (sem alma) como 
atribuiu Kim (1993, apud PUTNAM, 2008, p.121): “Algumas pessoas não possuem quaisquer 
propriedades mentais, mas todas as suas propriedades físicas e os seus ambientes físicos são 
os mesmos que seriam se as possuíssem”. Trata-se de uma argumentação sem um sentido, 
precisamente não há um contexto, consequentemente não há uma noção de ser verdadeira. 

 Com efeito, o que deve ser destacado, assim como foi na obra de Putnam, diz 
respeito à compreensão, ou melhor, a sensibilidade que esta palavra apresenta ao contexto, ou 
seja, podemos compreender o papel das palavras em um contexto, mas não significa dizer que 
compreendemos o contexto propriamente dito. O que é interessante, em vez disso, é compreender 
as palavras usadas no contexto, mas para isso, teria que compreendê-las independentemente 
do argumento, ou como referimos até agora o contexto. Conclui Putnam, que o problema 
encontrado no argumento de Kim, não é as palavras que ele utilizou, mas sim, o que quer dizer 
com elas, já que as utiliza em seu argumento.

5 sÃO CONDIÇÕEs PsICOLÓGICAs “EsTADOs INTERNOs”?

 Para elencar alguns fatos gerais, discutimos anteriormente a possibilidade de haver 
o ponto de vista epifenomênico, mesmo que seja estranho tal teoria, há aqueles que ainda a 
defendem como os qualia experienciais.  Pode-se partilhar a ideia de alguns importantes filósofos 
que tiveram grande participação neste cenário “mental-físico”, sendo um deles Leibniz, que 
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negou qualquer tipo de causação. Putnam não poderia deixar de mencionar neste contexto a 
doutrina aristotélica e os diálogos de Platão, sendo que ambos partilham de uma distinção. 
Enquanto o primeiro está diretamente direcionado com a “psique”, ou seja, todos os atos teriam 
que possuir uma “psique”, pois não faria qualquer sentido, falar em determinadas ações/atos 
sem que possuíssem “psique”. Enquanto os diálogos de Platão estão voltados à ideia de alma – 
que sobrevive ao corpo e que a realidade da mente estaria no mundo das ideias e ainda imaterial. 

Ainda que essas concepções sejam antigas, elas levantam calorosas discussões a 
respeito da linguagem religiosa, o que não é a meu ver o intuito de Putnam, embora este último 
utilize discursos religiosos (alma, reencarnação, sobrevivência) ao tratar da relação da existência 
de formas religiosas, e Putnam já antecede que há uma grande ilusão de que determinadas 
hipóteses filosóficas têm um sentido claro. Embora existam diversas noções religiosas de alma, o 
que Putnam pretende ao falar desse assunto não é concluir uma forma inteligível ou ininteligível 
de pensar que, algumas pessoas não possuem “alma”, não é uma forma de aceitação, ou como 
é claramente determinado na obra em estudo, motivo formal, contudo seja objeto de diversos 
filósofos, inclusive Descartes, que identificou a relação de mente e alma. Portanto, a conclusão 
de Putnam em relação às formas religiosas e à ilusão das hipóteses filosóficas, é que a primeira 
não sustenta a inteligibilidade da segunda.

Não obstante, ao tratarmos de formas religiosas de viver e pensar, não poderia 
deixar dê mencionar, assim como Putnam destacou em sua obra,a questão material/imaterial de 
“alma”. Notemos novamente, que ao falarmos de imaterialidade da alma, ou seja, a ideia de que 
esta é desprovida de qualquer base substancial (ideia platônica), ao passo que o ponto de vista 
Aristotélico – a alma está ligada ao corpo. Certamente não poderia deixar de ressaltar o nome 
de grandes filósofos que estavam diretamente ligados a essa influência, assim entre eles: Santo 
Agostinho, voltado à ideia platônica, Tomás de Aquino, sob o ponto de vista aristotélico. Logo, 
observa-se que diante das ideias que envolvem a questão material, não há um significado claro 
e a forma como falamos sobre alma do ponto de vista religioso é desempenhado diferentemente 
quando se fala sob influência filosófica. 

Portanto, adotar a ideia herdada por Agostinho, de que as nossas propriedades 
mentais estão direcionadas/ligadas ou ainda, pertencem à alma, e esta última é independente de 
nosso corpo e que não há prejuízo/alteração em nossos corpos ou ambiente isto é uma concepção, 
em que supostamente pode ser ininteligíveis para alguns filósofos, mas o que nos interessa é 
o que Putnam no afirma sobre esta questão. Segundo ele toda esta ideia de mentes ligadas, ou 
como ele mesmo destacou, “alojadas” em uma alma, dita imaterial, parece inteligível. 

6 TEATRO INTERIOR

Aqui vamos examinar algumas considerações ligadas à percepção e que através 
desta ideia chegaremos ao título pretendido, o teatro interior (mental), logo, ao ponto que 
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Putnam chamou de realismo direito, uma espécie de negação da percepção. As críticas serão 
adiadas por enquanto, para que possamos avaliar essas considerações.

Desde muito tempo tinham-se distintas ideias sobre essa tal de percepção. A primeira 
que podemos ressaltar veio com a filosofia antiga, onde a noção de percepção está ligada à 
ideia de aparência. Já a segunda delas, aquelas atribuídas aos democritianos, a percepção era 
própria dos sentidos e definiam ainda os estóicos que a percepção era uma alteração da alma. 
Por fim, mas não menos importante, tem-se a ideia de percepção para Aristóteles, em que a 
parte intelectual da alma está diretamente ligada às propriedades as coisas das quais pensamos.  
Sendo que esta última concepção ligada a Aristóteles, temos uma teoria representacional, ou 
seja, na percepção as coisas que temos consciência direta são meramente imagens, e estas 
imagens que se supõem as teorias representacionais, é um teatro interior. Putnam destacou esta 
noção de Willfrid Sellars que a mencionou em um ensaio.

 Mais tarde, também com concepções a respeito do realismo direto, Descartes foi 
conduzido a ideias de que essas imagens/objetos da percepção direta estão dentro de nós. Para 
melhor ilustrar esta ideia, Putnam, nos convida a imaginar que, quando observamos um homem 
na janela, por exemplo, estaríamos vendo suas roupas, sapatos, chapéus, ao invés de estarmos 
vendo o homem passando pela rua. Todavia se observássemos, não estaríamos nem mesmo 
vendo as roupas, sapatos ou chapéus, estaríamos diante de qualidades secundárias, mas essas 
qualidades não estariam relacionadas às roupas, sapatos ou chapéus do homem que andava pela 
rua, mas sim, em nossa mente.

 Enfim, o que Descartes estaria nos dizendo é que nunca vimos um objeto material 
diretamente e com isso viriam outros problemas. Embora houvesse diversas teorias que norteiam 
essa ideia de percepção/realismo direto, outras com mais ou menos sentido, para Putnam, os 
problemas fundados a esta concepção estaria na própria ideia de percepção, como aquelas que 
vimos de realista ou antirrealista. O que Putnam quer dizer, que talvez seja mais favorável 
resignar a concepção de percepção como representações em um teatro interior.

Como já evidenciamos o ponto de vista de Putnam no que diz respeito às concepções 
do mental como teatro interior, voltaremos a esta questão, mas agora avaliada por Kim, pois o 
trabalho deste filósofo é o que mais simpatiza com as ideias de Putnam e além disso, sempre 
que Kim examina a questão da superveniência ele refere-se a essa concepção.  É interessante 
pontuar, a tese apresentada por Kim, que Putnam fez questão de discutir:

I) A Tese da Correlação Psicofísica: Para cada evento psicológico M há um evento 
físico P que, segundo certa lei, um evento de tipo M ocorre a um organismo em determinado 
momento se, e somente se, ocorrer no mesmo momento um evento de tipo P.

Ao examinar esta tese, Putnam, não hesita em dizer que não pode ser verdadeira, 
tão pouco se refere a “estados estritamente internos”. Notemos que a tese ora mencionada, usa 
de conceitos que se subentende que a aplicabilidade dos eventos em um organismo, depende 
diretamente do momento em que acontece em outros momentos, ou seja, de coisas exteriores.  
Putnam utiliza de um exemplo para demonstrar, como o próprio Kim afirmou que “o ato de 
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recordar não é interno”, que grande parte de nossas palavras depende de características do 
ambiente, não somente o que temos na “cabeça”. Assim como ilustra o exemplo: “Sei aonde fica 
Paris, ou, comi frutas e cereais esta manhã” , ambas alternativas não dependem só do momento 
atual, mas das características do ambiente, ou seja, no primeiro exemplo do local Paris, já no 
segundo exemplo do fato de ter comigo aqueles alimentos. Portanto, em virtude dos argumentos 
expostos, é notório que para ser verdadeira a Tese da Correlação Psicofísica, deve-se restringir 
a estados psicológicos, ou melhor, estados psicológicos internos, para que possa ser possível. 

Ainda examinando as teses impostas por Kim, Putnam expõe mais duas delas em 
sua obra, algo de extrema relevância e deve ser destacada:

II) A Tese da Superveniência: Todo estado psicológico interno de um organismo é 
superveniente ao estado físico interno que é sincrônico com ele.

III) A Tese Explicativa: Os estados psicológicos internos são os únicos estados 
psicológicos que a teoria psicológica precisa invocar para explicar o comportamento humano- 
os únicos estados necessários à psicologia.

Posteriormente Kim (1993) observa (p.186): 

[...] Nossos estados mentais são determinados pelos processos físicos do nosso or-
ganismo não poderiam ter em mente estados não internos. Não é que esses estados 
não- internos não sejam propriamente psicológicos. Eles vão além daquilo que está 
aqui e agora no espaço psicológico do organismo [...]. Diante desta concepção nada 
podemos concluir que para Kim existam estados psicológicos internos, pois este não 
demonstrou claramente esta posição, mas ao passo que este menciona a respeito do 
espaço psicológico, sugere certamente o teatro interior.  

Como já dito anteriormente, o presente título está relacionado ao pensamento de 
Kim sobre os estados psicológicos internos e em virtude disto, Putnam utilizou de exemplos 
que o próprio Kim abordou para examinar a problemática avaliada, o que também será objeto 
de estudo neste capítulo. Assim, Kim usa o seguinte exemplo:

Sei que, se eu girar este botão no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio, o quei-
mador do fogão se acende. Como quero que o queimador se acenda, giro o botão. O 
fato de saber que girar o botão vai fazer o queimador se acender desempenha um papel 
causal, na explicação de minha ação de girar o botão (1993, p. 188).

Observa-se que no argumento de Kim, não há apenas uma ação de girar o botão 
para que o queimador se acenda, há neste caso, segundo as palavras de Putnam, uma crença 
pressuposta no conhecimento que tem um papel na ação de girar o botão para que o queimador se 
acenda. Mas caso não haja equívocos nesta crença, esta teria uma relação com estados internos, 
assim como o “conhecimento”. Mas essa concepção advém da ideia de que, modernamente, os 
significados das palavras possuem algum tipo de dependência ou relação, direta ou indiretamente 
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com as coisas externas ao cérebro e ao corpo de uma determinada pessoa. Este “mundo exterior” 
tem vários questionamentos a serem respondidos que possuem certa ligação com o conteúdo de 
uma crença, como: O que é queimador? O que é girar? O que é botão?

Essas são questões que Kim preferiu não discutir, mas Putnam, consequentemente 
propôs que Kim responderia que, os estados psicológicos internos, que foram tantas vezes 
indagados por Kim, são verdadeiramente relevantes. Outro assunto que Kim existe em reforçar 
é a sua defesa em relação às Teses, apresentadas nas páginas anteriores, ou melhor dizendo, 
a defesa que Kim realizou a essas últimas. No entanto é nesse cenário que aparecem novas 
“figuras” a serem debatidas, como por exemplo, a noção de um estado nuclear interno. 

Certamente não nos soa bem esta expressão, porém ela aparece como papel 
explicativo dos estados não internos e estes últimos apresentam um papel explicativo, graças 
àquela noção de núcleo. Toda essa questão abordada por Putnam, que Kim tanto salientou 
não se limita nestes argumentos, podendo-se extrair que o que Kim chamou de estado interno 
relevante (mencionado anteriormente) é algo como ter uma crença com o conteúdo estrito, 
e esse conteúdo pode ser considerado/identificado como único estado interno. Mesmo que 
nos parece uma questão sem um sentido claro, Putnam trará esse assunto à tona nas próximas 
palestras, mas desta vez em relação à segunda Tese de Kim.

7 CORRELAÇÃO PsICOfÍsICA

Nas páginas anteriores apresentaram-se três teses defendidas por Kim, todavia há 
uma quarta tese, a Tese da Dependência que defende que “cada propriedade mental depende da 
propriedade Física”. O que é questionado por Putnam, em relação à Tese da Superveniência, 
é a explicação de Kim a possibilidade de haver uma réplica, ou seja, a possibilidade de uma 
determinada pessoa (eu ou você) ser replicada e desenvolver os mesmos estados psicológicos 
internos que o (meu, seu). Essa ideia não se afasta do panorama da superveniência forte, pelo 
contrário, estaria no mesmo sentido dessa tese. Kim, e consequentemente Putnam, nos convidam 
a imaginar que (eu ou você) pensamos, por exemplo, em algo que conheçamos de algum tempo, 
como Kim nos sugeriu, uma igreja antiga e contrapartida nos colocam diante daquela réplica 
idêntica a (mim ou a você). Logo, para esse autor, esta réplica partilha enunciados relativos a 
Viena. 

Muito embora nos pareça apenas pontos de vistas distintos, dúvidas são levantadas 
a seu respeito, como por exemplo: “Será que esta réplica pensa em Viena, ou naquela igreja 
antiga?” Putnam responde que; NÃO! A explicação não nos parece muito remota, pois o motivo 
pelo qual ocorrem determinados pensamentos, como “aquela igreja antiga” ou ainda lembrar de 
“ Viena” são a relação histórico daquela igreja ou de Viena, cujo pensamento ( minha ou sua) 
replica não tem . Segundo Kim, essa noção apresentada, de lembrar de Viena, que é como vimos 
estados psicológicos não internos, pode-se desintegrar em estados internos e em conjuntos de 
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relações externas, já a superveniência se aplicaria a parte interna do estado mental/psicológico 
não interno.

Notemos que Kim, defende a Tese da Superveniência ao decorrer de seus ensaios, 
e Putnam como seu adversário e admirador apresenta-os em sua obra (que é o objeto de estudo 
deste presente capítulo) para que possam ser mais bem debatidos, pois para ele, o ponto de vista 
de Kim, apesar de ser muito inteligente, deixou escapar alguns pontos fracos e para uma melhor 
compreensão dos termos e/ou enunciados, foi apresentado na íntegra por Putnam (2008, p. 144-
145) os argumentos de Kim (1993), assim como eu o farei, considerando-os:

“(3)[ Eu e minha réplica] partilhamos de propriedades estruturais e de disposição.          
Nossas estruturas físicas básicas são idênticas – pelo menos por enquanto – e partilhemos os 
mesmos poderes, capacidades e disposições físicas.

(4) Um dos tipos dessas propriedades relativas à disposição seria a propriedade 
de reagir de determinadas formas características a diferentes tipos de estímulos internos ou 
externos. Assim, eu e minha réplica partilhamos o mesmo sistema de relações legiformes 
estáveis da seguinte forma:

Estímulo E1 → resposta comportamental R1
Estímulo E2 → resposta comportamental R2
(5) Surge assim a questão de como devemos explicar essas relações específicas 

de estímulo-resposta. A questão surge porque partilhamos necessariamente por outros seres 
humanos (embora seja de esperar que existam semelhanças)”

De modo geral, essas explicações começam por postular determinados estados 
internos que medeiam entre o estímulo específico e a resposta específica associada a esse 
estímulo. Organismos distintos diferem em termos da resposta dada ao mesmo estímulo, pois 
os estados internos, num mesmo momento diferem entre si. Chegamos então à parte mais 
controversa do argumento, a da concepção funcionalista dos estados psicológicos.

(6) Os estados internos postulados para explicar o comportamento são estados 
psicológicos. Eis a concepção funcionalista de estado psicológico: um estado psicológico é 
um “estado funcional”, que liga de maneiras adequadas estímulos sensoriais a respostas 
comportamentais.

(7) Se postular uma série de estados psicológicos, juntamente com suas interconexões 
mútuas, como a melhor explicação das conexões estímulo-resposta de meu caso, então, por uma 
questão de coerência metodológica, os mesmos estados psicológicos têm de ser postulados no 
cada da minha replica. Porque ela e eu partilhamos as mesmas conexões estímulo-resposta. 

Isto se assemelha de certo modo a um “argumento de generalização” da teoria 
moral. Julgo haver claramente uma exigência de coerência semelhante no caso da metodologia 
científica, e (7) está bem justificada. Como é óbvio, (7) é aquilo que é necessário estabelecer, a 
saber, que eu e a minha réplica partilhamos as mesmas propriedades psicológicas. Assim sendo, 
ocorre o seguinte:

(8) Se dois organismos ou estruturas são fisicamente idênticos, a sua psicologia 
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também é idêntica. Coincidem-se em termos do conjunto de suas propriedades físicas, dois 
organismos não podem divergir no conjunto de suas propriedades psicológicas. O psicológico 
é superveniente em relação ao físico. Isso completa o argumento”

8 CRÍTICAs AOs ARGUmENTOs PRECEDENTEs

Consideremos os argumentos levantados por Kim, e notemos que embora aparenta-
nos extenso, limita-se em noções filosóficas já abordadas como: “conteúdo estrito, “movimentos 
corporais básicos”, “propriedades psicológicas internas” ou estados fenomênicos interno. 
Putnam sustenta-os que não são completamente inteligíveis. Para ilustrar a questão psicológica 
interna, Putnam pressupõe o exemplo da dor, que  de certa forma, são sentidos internos, mas  que 
segundo ele não podem ser admitidos com precisão, que a dor é um estado psicológico interno. 
Mas atribuir um significado a dor, ou compreender quando afirmamos que alguém sente dor, 
na realidade não estamos afirmando nada, sobre a sua existência, diz Putnam. E se fôssemos 
analisar essa concepção, poderíamos compreender, de certa forma, que a dor não se situa fora 
dos objetos, ou que estes objetos são distintos, ou seja, não afirmamos nada antes ou depois da 
dor. Mas sobretudo o que Putnam realmente quer que nossa atenção esteja voltada diretamente 
ao que ele pretende discutir nesta palestra é compreender como estados psicológicos internos 
são dotados de um papel causal-explicativo.

 Novamente nos voltamos aos argumentos de Kim, mas que facilitam na compreensão 
desses papéis desempenhados e para isso, consideramos novamente o exemplo: que se eu girar 
o botão o queimador se acenderá, este é um exemplo típico de que estados com determinados 
papéis causais-explicativos. Além disso, somos levados a acreditar por Kim, que exemplos 
como este que há estados com determinados papéis causais-explicativos, a um mesmo estado 
físico, ou seja, na realidade o que ele quer demonstrar é que são papéis desempenhados em 
múltiplas escolhas/formas e ele utiliza a ideia da (minha ou sua) réplica que se encontra e um 
estado deste tipo (estado físico), contudo, encontra-se a um estado psicológico em questão, 
logo, (minha ou sua) réplica possui uma crença. Kim considera ainda esta ideia de crença como 
um estado.

Dadas as ponderações iniciais, Kim não abordou em seus ensaios as definições 
físicas, portanto Putnam sugeriu maiores indagações a respeito dos estados psicológicos, 
onde estes estados são postulados como teorias pela concepção funcionalista, assim é tratar 
também como uma teoria, as crenças atribuídas a estados, como já mencionamos.  No que 
diz respeito ao ponto de vista de Putnam sobre crenças, ele certamente irá criticá-las quanto a 
sua inteligibilidade. Muito embora ele adote as críticas de Kim, (Como a lembrança da igreja 
de Viena, por exemplo) ele as utiliza para ilustrar que não existem estados fisiológicos a tais 
papéis causais-explicativos, ou ainda, trata-se de uma hipótese científica, pois é razoável afirmar 
que estes estados psicológicos são de todo modo, idênticos aos estados fisiológico- que são 
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caracterizados por papéis causais- explicativos, salienta Putnam. 
E o que torna ainda vago neste contexto é saber se os estados psicológicos eram 

idênticos aos estados funcionais. No entanto esta ideia de estados funcionais/funcionalistas 
pressupõe em suas explicações uma teoria, e é neste cenário que postulamos que Kim assume 
a ideia de psicologia vernácula (prevê estados psicológicos).

Segundo Putnam, essas discussões que permeiam o discurso sobre o funcionalismo 
há uma enorme divergência quanto às formas de crenças que se individualizem e, além disso, 
como a linguagem desempenha um papel axial no que diz respeito às crenças.

A questão de individualização das crenças está diretamente ligada à ideia e 
individualizar palavras de seus conteúdos, sentenças/discursos para que seja possível a tarefa 
de comunicar e descrever crenças. O que é importante apontar que Putnam defende é que este 
conteúdo das sentenças que mencionamos, logo o conteúdo das crenças, depende intimamente 
das referências abordadas no conteúdo/contexto, ou seja,  dos termos que são utilizados nessas 
sentenças, nessas crenças o que em consequência dependem de fatores externos ao corpo e ao 
cérebro.

9 sE NÃO Há “CORRELAÇÃO”, Há O QUE?

Nesta série de palavras apresentadas anteriormente, Putnam buscou 
de diversas formas, tratar do problema mente-corpo e a sua relação com o mundo 
exterior, que foi abordada e em diversos assuntos que estão intimamente ligados a 
esta problemática que permeia o meio filosófico há algum tempo. Além dessa questão 
mente-corpo, tanto discutida, outra questão que também vem assombrando a filosófica 
é a concepção de independência do mundo físico com relação à questão mente-corpo. 
Putnam, certamente não é um dos defensores dessa teoria, mas também não a rejeita 
totalmente, apenas afirma que essa questão não faz sentido, o que realmente não faz. 
Pois a ideia de correlação psicofísica está “correlacionada” com estados internos o que deve 
estar correlacionado obviamente com aquilo que ocorre dentro de nós, para Putnam isto é um 
equívoco, pois o que o deve ser levado realmente em conta é o que este autor sustentou em relação 
às características psicológicas. Segundo ele, essas características devem ser individualizadas e 
deve envolver fatores externos como a natureza dos objetos com os quais pensamos.

10 CONsIDERAÇÕEs fINAIs

Como já discutimos, a tarefa de analisar/examinar questões puramente filosóficas, 
não é uma tarefa fácil, pois necessita de críticas, questionamentos plausíveis para que possa 
contribuir  para o âmbito da filosofia da mente. E com o intuito, buscou-se um estudo que 



Revista Caminhos, Online, “Humanidades”, Rio do Sul, a. 6 (n. 17), p. 63-76, abr./jun. 2015.

76

possuísse inter-relação com esta área do saber. Com essa proposta, escolhi Hilary Putnam 
para corroborar com os longos debates travados entre mente-corpo, que através de sua obra 
Corda Tripla nos forneceu um modo de conceituar nossas diversas experiências perspectivas, 
entre outras como já salientamos, de tal modo que não transformasse em uma interface entre 
nós e o mundo, essas experiências perspectivas, Putnam denominou que seja concebida como 
conhecimento das propriedades dos objetos. Notemos que os assuntos tratados por este autor 
têm maior abrangência no âmbito da filosofia da mente a área filosófica, cuja relevância é 
incontestável.

Contudo, àqueles que ao lerem o artigo e/ou a obra, dirão que Putnam ignorou a 
questão da consciência ou a “natureza da consciência”, o que é de fato uma noção difícil de 
ser conceituada. Enfim, buscar o esclarecimento destas “confusões filosóficas”, como afirmou 
Putnam “não é somente um benefício para a nossa vida moral e política, mas também para a 
ciência neurológica, a linguística e outras denominadas ciências cognitivas. Mas é valiosa, 
sobretudo, em si mesma, como devem saber todos aqueles que pensaram profundamente sobre 
qualquer problema filosófico” (2008, pg. 219).

A corda tripla não se rompe facilmente {Eclesiastes,4,12}
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UmA REVIsÃO DE TREINOs PARENTAIs PARA CRIANÇAs COm 
TRANsTORNO DE OPOsIÇÃO DEsAfIANTE (TOD): O QUE Há DE TREINO DE 

COmPORTAmENTO mORAL?

Caroline Drehmer Pilatti 1

REsUmO
O treino de pais é uma intervenção para o ensino de habilidades específicas aos pais que, ao desempenharem o 
que aprenderam, podem produzir modificações no comportamento dos filhos (Kazdin, 1985). O presente artigo 
apresenta três treinos parentais que encontram validação empírica e que são extensamente estudados para o 
tratamento de crianças com Transtorno de Oposição Desafiante (TOD), sendo eles o Parent Management Training 
(PMT), o Positive Parenting Program (Triple P) e Incredible Years. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico 
de Transtornos Mentais – DSM-V (APA, 2014), crianças com TOD costumam perder a paciência; discutir com 
adultos; desafiar ativamente ou recusar-se a obedecer às solicitações ou regras dos adultos; deliberadamente fazer 
coisas que aborrecem outras pessoas e culpar outros por seus próprios erros ou mau comportamento. O presente 
artigo identifica em seus resultados os pontos positivos dos treinos, como a possibilidade de atuação em níveis de 
dificuldades parentais e aponta fragilidades como a não aprendizagem sistemática de comportamentos morais, tidos 
como uma prática educativa em que os pais transmitem aos filhos valores como honestidade, generosidade, justiça, 
compaixão e empatia. Ao mesmo tempo, sugere novas pesquisas e intervenções no contexto familiar e escolar com 
o tema comportamento moral, para redução de comportamentos do TOD e outros benefícios associados.

Palavras-chave: Revisão de literatura. Treino Parental de Comportamento Moral. Transtorno de Oposição 
Desafiante.

ABsTRACT
Parental training is an intervention for teaching specific skills to parents, to perform what they have learned, can 
produce changes in the behavior of children (Kazdin, 1985). This article presents three parental training who find 
empirical validation and are widely studied for the treatment of children with challenging Opposition Disorder 
(ODD), and they Parent Management Training (PMT), the Positive Parenting Program (Triple P) and Incredible 
Years. According to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM-V (APA, 2014), children 
with ODD often lose patience; argue with adults; actively defying or refusing to comply with the requests or rules 
of adults; deliberately doing things that annoy others and blame others for their own mistakes or misbehavior. 
This article identifies in its results the positives from training, such as the possibility of acting in levels of parental 
difficulties and weaknesses points as unsystematic learning moral behavior, seen as an educational practice in 
which parents transmit to their children values   such as honesty , generosity, justice, compassion and empathy. At 
the same time, it suggests our research and interventions in the family and school context with the theme moral 
behavior, to reduce behaviors TOD and other associated benefits.

Keywords: Literature review. Parental Training Moral Behavior. Opposition Defiant Disorder.

1 INTRODUÇÃO

A família constitui o primeiro e mais importante contexto interpessoal para o 
desenvolvimento humano e por conta disso as relações familiares têm uma profunda influência 
sobre a saúde mental das crianças. Os pais atuam como agentes da socialização dos filhos e 
utilizam diversas estratégias e técnicas para orientar seus comportamentos, denominadas de 
práticas educativas parentais (Gomide, 2004).

1 Professora no Curso de Psicologia da Unidavi. Pesquisadora do tema Comportamento Moral – Este artigo 
compreende a tese de Mestrado da pesquisadora. Contato: kpilatti@yahoo.com.br
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Apesar da importância das relações familiares, os pais geralmente não recebem 
nenhuma preparação, além da própria experiência como pais, produzindo-se a maior parte 
da aprendizagem durante a realização da tarefa por meio de ensaio e erro. Por conta disso, 
o surgimento de problemas comportamentais e emocionais como o Transtorno de Oposição 
Desafiante (TOD) em crianças e adolescentes tem motivado o desenvolvimento de intervenções 
dirigidas aos pais, tais como o treino de pais (Olivares, Mendez & Ros, 2005).

 Treino de pais pode ser definido, de acordo com Olivares et al. (2005), como 
o ensino de comportamentos e estratégias que permitam aos pais modificarem a forma como 
interagem com seus filhos. Para Kazdin (1985), o conceito implica não apenas no ensino de 
habilidades específicas aos pais, mas também que esses, ao desempenharem o que aprenderam, 
produzam modificações no comportamento dos seus filhos, aumentando a emissão de 
comportamentos pró-sociais e inibindo comportamentos disruptivos,

Já o comportamento moral pode ser definido como uma prática educativa em que os 
pais transmitem aos filhos valores como honestidade, generosidade, justiça, compaixão, empatia. 
O certo é discriminado do errado por meio de modelos positivos e a relação é mediada com 
afeto. Assim, os pais constituem modelos e por meio de seus comportamentos eles transmitem 
tais valores e promovem o desenvolvimento de comportamentos pró-sociais.

Por outro lado, as crianças diagnosticadas com TOD apresentam um padrão de 
humor raivoso/irritável, de comportamento questionador/desafiante, de índole negativa e com 
duração de pelo menos 6 meses. Os critérios incluem os seguintes comportamentos: perder a 
paciência, discutir com adultos, desafiar ativamente ou recusar-se a obedecer às solicitações ou 
regras dos adultos, deliberadamente fazer coisas que aborrecem outras pessoas e culpar outros 
por seus próprios erros ou mau comportamento, ser suscetível ou facilmente aborrecido pelos 
outros, mostrar-se enraivecido ou ressentido ou ser rancoroso ou vingativo (Manual Diagnóstico 
e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-V - APA, 2014).

 Tais comportamentos devem ser emitidos na interação com pelo menos um 
indivíduo, que não seja um irmão e sua gravidade pode ser classificada como leve (sintomas 
limitando-se apenas a um ambiente), moderada (alguns sintomas estão presentes em pelo menos 
dois ambientes) e grave quando presentes em três ou mais ambientes como em casa, na escola, 
com os colegas, etc. Ademais, a perturbação no comportamento deve estar associada a sofrimento 
para o indivíduo ou para os outros em seu contexto social imediato (ex.: família, grupo de pais, 
escola) e excluir-se o diagnóstico de um transtorno psicótico, por uso de substância, depressivo 
ou bipolar.

 Para um diagnóstico preciso (APA, 2014, Serra-Pinheiro, 2004) outros aspectos 
precisam ser contemplados, como a intensidade, frequência e duração dos sintomas, atentando-
se que os mesmos deverão exceder os níveis considerados normais para a idade, o gênero e a 
cultura do indivíduo. Estudos apontam (APA, 2014, Gomide, 2006, Rocha, 2012), que o TOD 
é mais prevalente em famílias nas quais o cuidado da criança é perturbado por uma sucessão de 
cuidadores diferentes ou em famílias nas quais são comuns práticas agressivas, inconsistentes 
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ou negligentes de criação dos filhos.
 Os primeiros sintomas surgem durante os anos de pré-escola e podem preceder 

o desenvolvimento do Transtorno Conduta, Transtorno de Ansiedade e Transtorno Depressivo 
Maior. Fatores temperamentais, como baixa tolerância a frustrações, ambientais, como práticas 
agressivas, inconsistentes ou negligentes de criação dos filhos, genéticas e fisiológicas, como 
anormalidades no córtex pré-frontal e na amígdala podem estar relacionados como causas do 
transtorno. Sua prevalência varia de 1 a 11%, com média estimada em 3,3% e, aparentemente, 
é mais prevalente em indivíduos do sexo masculino (4:1).  (APA, 2014). 

2 OBJETIVOs

Realizar uma revisão bibliográfica acerca dos treinos parentais utilizados para 
tratamento do transtorno de oposição desafiante e identificar se há treino de comportamentos 
morais.

3 mETODOLOGIA

 Este artigo corresponde a uma pesquisa bibliográfica, onde se realizaram 
levantamentos acerca do assunto por meio de materiais previamente elaborados encontrados 
em bancos de dados on-line. Esse procedimento foi adotado devido à quantidade de publicações 
encontradas na Internet, e por esse ser um dos meios mais valiosos para pesquisa bibliográfica. 

Uma varredura pela literatura através do google acadêmico, site que compila 
dados de outros  sites de pesquisa como Scielo, PubMed e PsycInfo, permitiu identificar 
aproximadamente 43.200 artigos com o termo de busca “parent training” (treino parental). 
No entanto, quando o termo foi associado a palavra chave “moral behavior” (comportamento 
moral) o número de artigos caiu para 171 (outros termos que poderiam estar associados como 
“moral judgement” ou “moral disengagement”, quando utilizados juntamente com “parental 
training”, encontraram 15 e 3 artigos, respectivamente). Quando “parent training” foi associado 
aos termos “children” (crianças) e “behavior analysis” (análise do comportamento) o total de 
artigos é de apenas 33. Da mesma forma, utilizando-se apenas o termo “moral behavior” é 
possível encontrar um número aproximado de 7.600 artigos, e quando associa-se ao termo  
“ODD” (oppositional defiant disorder – transtorno de oposição desafiante) o resultado cai para 
5.830 artigos e, finalmente, associando-se a palavra chave “parent training”, o número de artigos 
encontrados cai para 25 (“a qualquer momento”) e para seis, a partir do ano de 2010. Destes, 
quatro são livros lançados nos Estados Unidos sem tradução para o português, um é artigo e 
descreve implicações neurobiológicas –pesquisa e tratamento- para o Transtorno de Oposição 
Desafiante (Stadler, 2010) e o outro refere-se a reações emocionais dos pais e seu papel na 
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terapia de crianças e adolescentes traumatizados (Holt, 2014). Os materiais que preencheram os 
requisitos do tema foram escolhidos e a análise de conteúdo foi realizada.

4 TREINOs PARENTAIs

Programas de treinamento parental tem sido desenvolvidos como forma de 
tratamento para crianças com TOD e esta pesquisa teve como objetivo descrever três deles, 
escolhidos por sua efetividade comprovada através de pesquisas. São eles o Parent Management 
Training (PMT), o Positive Parenting Program (Triple P) e Incredible Years.

O treino Parent Management Training - PMT (Brestan & Eyberg, 1998, apud Weisz 
& Kazdin, 2010), pode ser utilizado nas interações entre pais e filhos e no comportamento da 
criança em casa, na escola e na comunidade. A intervenção baseia-se em duas linhas de influência: 
no trabalho conceitual e empírico de Patterson (1982) que se concentrou em sequências de 
interações entre pais e filhos em casa, em como elas podem ser alteradas, e nos avanços da 
análise aplicada do comportamento sobre como instalar o comportamento (por exemplo, o 
estabelecimento de operações motivacionais, a análise funcional e o reforço diferencial). Estas 
linhas de trabalho podem ser traduzidas em várias técnicas para alterar o comportamento dos 
pais da criança. 

Geralmente, no PMT não há nenhuma intervenção direta do terapeuta com a criança. 
As sessões de tratamento utilizam técnicas como reforço positivo (por exemplo, o uso do reforço 
social e fichas ou pontos para o comportamento pró-social), e punição leve (por exemplo, o uso 
de time-out de reforço, a perda de privilégios, etc.). As sessões oferecem oportunidade para os 
pais conhecerem e praticarem as técnicas, para na sequência as implementarem em casa.

O tratamento principal do PMT consiste em 12 sessões, semanais, cada uma com 
duração de aproximadamente 45 a 60 minutos e, tal como acontece com a terapia infantil, sessões 
opcionais são intercaladas conforme necessário  para transmitir a abordagem, para desenvolver 
os procedimentos ou garantir que eles estão sendo implementados em casa e na escola, e para 
alterar mudanças específicas de comportamento, mas essas sessões não são frequentes. 

A estrutura comumente utilizada nas sessões do PMT pode ser observada a seguir 
(Weisz e Kazdin, 2010):

1 - Introdução e visão geral: fornece aos pais uma visão geral do programa, descreve 
as exigências colocadas sobre eles e o foco da intervenção;

2 - Definir e observar: treina os pais a identificar, definir e observar o comportamento. 
Os pais são treinados a definir os problemas específicos que podem ser observados e desenvolver 
um plano específico para começar observações. 

3 - O reforço positivo (gráfico de pontos e reforço): centra-se em aprender o conceito 
de reforço positivo, fatores que contribuem para a aplicação efetiva e ensaio de aplicações em 
relação à criança. Um gráfico de incentivo (símbolo/ponto) é concebido, e os elogios dispensados 
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pelos pais são desenvolvidos através da modelagem.
4 – Tempo fora do reforço (Time-out): os pais aprendem sobre a retirada eficaz do 

acesso ao reforçador e à possibilidade de emitir a resposta indesejável (ou seja, técnica do time-
out) e os fatores relacionados à sua aplicação efetiva.

5 - Atender e ignorar: os pais aprendem sobre como ignorar um comportamento 
indesejável e como reforçar um comportamento oposto positivo. Estes procedimentos são 
praticados dentro da sessão;

6 - Intervenções na escola: os pais são treinados para desenvolver comportamentos 
com o reforço e aproximações sucessivas, e como usar prompts (regras/comandos) e desbotamento 
de instruções para desenvolver comportamentos finais. Além disso, são elaborados planos para 
implementar um programa de reforço que busca desenvolver comportamentos relacionados 
com a escola;

7 - Revisão do programa: Observações da semana anterior, bem como a aplicação 
do programa de reforço são revistos. Detalhes sobre a administração do reforço, pontos e 
reforços são discutidos e o terapeuta pode identificar como melhorar o desempenho dos pais.

8 - Encontro da Família: a criança e os pais são convidados para a sessão. Os 
programas são discutidos juntamente com quaisquer problemas. As revisões são feitas conforme 
a necessidade de corrigir equívocos ou melhorar a execução.

9 e 10 - Negociação, contratação e comprometimento: a criança e os pais se reúnem 
para negociar novos comportamentos e colocá-los de forma contratual. As formas de negociação 
dos pais e da criança reforçam o compromisso.

12 e 13 - Revisão, solução de problemas, prática e inversão de papéis: pais praticam 
a concepção de novos programas, reveem dificuldades, e respondem a um complexo conjunto 
de situações em que os princípios e práticas discutidas em sessões anteriores são revistos.

O objetivo geral das sessões é transmitir conteúdo, ensinar habilidades específicas 
e desenvolver o uso da habilidade em casa. Assim, a sessão normalmente começa por discutir 
o conceito geral (por exemplo, o reforço positivo) e como ele deve ser implementado. A maior 
parte da sessão de tratamento consiste de modelagem pelo terapeuta, role-play e ensaio pelos 
pais de tarefas como a apresentação do programa para a criança, fornecendo instruções para a 
entrega de consequências, etc.

Já o Positive Parenting Program - Triple P (Sanders, 1999) é um sistema multinível 
de intervenção familiar, que oferece cinco níveis de intervenção de forma crescente. Estas 
intervenções incluem campanhas universais de informações dirigidas a todos os pais, através da 
mídia, de nível básico, dois níveis de consultas de cuidados primários breves para problemas de 
comportamento brandos, e mais dois programas intensivos de treinamento dos pais e intervenção 
familiar para crianças em situação de risco para problemas de comportamento mais graves.

O programa é uma forma de intervenção familiar comportamental baseada em 
princípios de aprendizagem social. Visa aprimorar fatores de proteção e reduzir fatores de risco 
associados a problemas emocionais e comportamentais graves em crianças pré-adolescentes. 
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Especificamente, o programa tem como objetivos (a) fortalecer o conhecimento, as habilidades, 
a confiança, a autossuficiência, e desempenho de pais de crianças pré-adolescentes; (b) promover 
a consolidação, a segurança e a não-violência em ambientes conflituosos para as crianças; (c) 
promover o desenvolvimento emocional, a linguagem infantil, intelectual e competências 
comportamentais através de práticas parentais positivas. 

Os cinco níveis de intervenção para os pais de crianças a partir do nascimento 
aos 12 anos iniciam-se com o Nível 1, uma estratégia universal de informação para os pais, 
que permite o acesso a informações úteis sobre a paternidade através de campanhas de mídia 
impressa e eletrônica, como panfletos e fitas de vídeo que demonstram as estratégias parentais 
específicas para a parentalidade amigável. Este nível de intervenção tem como objetivo 
aumentar a conscientização da comunidade de recursos parentais, a receptividade dos pais para 
participação em programas, e para criar um senso de otimismo, descrevendo soluções para 
problemas comportamentais e de desenvolvimento comuns. 

Já o Nível 2 é um resumo, de uma a duas sessões, da intervenção de cuidados de 
saúde primários, fornecendo uma orientação antecipatória do desenvolvimento para pais de 
crianças com dificuldades de comportamento comuns. O Nível 3 é uma intervenção de quatro 
sessões que tem como alvo crianças com ligeira a moderada dificuldades de comportamento e 
inclui treinamento de habilidades ativas para os pais. 

O Nível 4 é um intensivo de oito sessões do programa de treinamento de pais, 
individual ou em grupo, para crianças com dificuldades de comportamento mais graves e o Nível 
5 é um programa comportamental para as famílias onde as dificuldades dos pais são complicadas 
por outras fontes de angústia da família (por exemplo, conflitos conjugais, depressão parental 
ou altos níveis de estresse).  

Sendo assim, o Triple P considera que existem diferentes níveis de distúrbios de 
comportamento em crianças e pais têm necessidades diferentes e desejos em relação ao tipo, 
intensidade e modo de assistência necessária. A estratégia multinível é projetada para maximizar 
a eficiência, reduzir custos, evitar desperdícios e para garantir que o programa tenha grande 
alcance na comunidade. Além disso, o caráter multidisciplinar do programa envolve melhor 
utilização da força de trabalho profissional existente na tarefa de promover a parentalidade 
competente.

O programa Incredible Years (Webster-Stratton & Reid, apud Kazdin, 2010) aborda 
os fatores parentalidade, família, criança e escola, desenvolvidos em três programas de formação 
complementar, conhecidos como “Série de Treinamento Incredible Years”, o qual é direcionado 
a pais, professores e crianças (0-13 anos).

Os objetivos do programa de pais (básico e avançado) consistem em (a) promover 
competências parentais e fortalecer as famílias, aumentar a parentalidade positiva, a 
autoconfiança e o vínculo mãe-filho; (b) ensinar os pais a treinar as habilidades acadêmicas 
das crianças, a persistência e a estarem atentos ao desenvolvimento social e emocional; (c) 
diminuir a  disciplina severa e aumentar as estratégias positivas como ignorar, consequências 
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lógicas, monitoramento e solução de problemas; (d) melhorar o gerenciamento de raiva e de 
comunicação dos pais; (e) ampliar as redes de apoio familiar e o envolvimento crescente com a 
escola, para que pais e professores trabalhem de forma colaborativa, aumentando a participação 
dos pais no meio acadêmico das crianças e atividades relacionadas em casa. 

No programa direcionado a professores, os objetivos são promover competências 
e fortalecer a conexão casa-escola, além de reforçar as relações positivas entre professores e 
alunos. Para tanto, são utilizadas estratégias eficazes de disciplina, ampliando-se os esforços de 
colaboração entre a escola e os pais, a capacidade de ensinar habilidades sociais, a gestão da 
raiva, a redução do nível de agressão e habilidades de resolução de problemas em sala de aula.

No que diz respeito às crianças, a partir de 1990 foram desenvolvidos vídeos para 
modelar o comportamento (Weisz e Kazdin, 2010), os quais ensinam a resolução de problemas 
e habilidades sociais. Organizado para se encaixar com o conteúdo do programa de formação 
dos pais, o programa direcionado as crianças é composto por sete componentes principais: (1) 
introdução e regras, (2) empatia e emoção, (3) resolução de problemas, (4) controle de raiva, 
(5) habilidades de amizade, (6) habilidades de comunicação e (7) de habilidades escolares. As 
crianças reúnem-se semanalmente em pequenos grupos de seis, por duas horas.

5 REsULTADOs 

 Segundo Kazdin e Weisz (1998), os treinos citados encontram validação 
empírica e são extensamente estudados para o tratamento de crianças e adolescentes com 
TOD. Os efeitos foram evidentes em melhoras clinicamente significativas em uma ampla gama 
de medidas, incluindo o relato de pais e professores sobre os comportamentos desviantes, a 
observação direta do comportamento em casa e na escola, e registros institucionais, como por 
exemplo, em escolas (Eyberge e Boggs, 1989; McMahon e Wells, 1989; Patterson et al, 1993; 
Webster-Stratton, 1996, apud Kazdin e Weisz, 1998). Ganhos terapêuticos foram evidentes em 
1 a 3 anos após o tratamento, embora os ganhos em um programa tenham sido mantidos de 10 
a 14 anos depois (Long, Forehand, Wierson, & Morgan, 1994, apud Kazdin e Weisz, 1998).

As três abordagens de tratamento dependem de métodos de treinamento de 
desempenho, incluindo modelagem com vídeos, dramatização, atividades práticas e o feedback 
do terapeuta e outros membros do grupo. De acordo com teorias da aprendizagem é possível 
através da modelagem e auto eficácia que os pais, os professores e as crianças desenvolvam 
habilidades interpessoais fundamentais. Os exemplos em vídeo fornecem um método mais 
flexível para formação de instrução verbal, de forma didática e confiável, podendo representar 
uma grande variedade de modelos e situações. 

No entanto, não foi possível identificar no PMT (Weisz e Kazdin, 2010) conteúdos 
relacionados ao treinamento de comportamento moral. O treinamento busca, basicamente, 
a resolução de problemas nas relações parentais, a redução das queixas e a aquisição de 
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comportamentos pró-sociais, os quais não são descritos.
Da mesma forma, o Triple P não explicita em seu treino a aprendizagem de 

comportamentos morais em nenhum de seus níveis (Sanders, 1999, www.triplep-parenting.net). 
Sua extensão na comunidade e nos diferentes tipos de problemas infantis parece interessante, 
especialmente quando considera também problemas familiares e não apenas dificuldades 
infantis.

Já no Incredible Years pode-se identificar, especialmente com as crianças, o 
treinamento de comportamentos morais como obedecer, perdoar, envergonhar-se, empatia e 
amizade. No entanto, este treino não é realizado de forma específica e classes como comportar-
se de forma honesta, generosa, verdadeira ou justa não são contempladas (www.incredibleyears.
com). Em relação ao treinamento direcionado aos pais, não é dado ênfase a aprendizagem de 
comportamentos morais.

 No Brasil, Gomide e cols. (2012) realizaram um treino de comportamento moral 
com adolescentes infratores, crianças e adolescentes de abrigos e estudantes de uma escola de 
periferia e Silva (2008 – Tese de Mestrado não publicada - UEL) desenvolveu um programa de 
atividades para favorecer a aquisição de comportamento moral em pré-adolescentes em uma 
escola. Os resultados do primeiro estudo sugeriram melhoras significativas em comportamentos 
internalizantes e estresse. Já o segundo apontou uma baixa variação do pré-teste para o pós-
teste e, dentre as considerações, sugere que a inserção dos pais no treino pode trazer benefícios. 

6 CONsIDERAÇÕEs fINAIs

Sugerem-se pesquisas que desenvolvam o treino de comportamentos morais no 
contexto familiar e escolar como alternativa de intervenção de comportamentos disruptivos 
como o Transtorno de Oposição Desafiante. Mais do que isso, espera-se que a aprendizagem 
e manutenção de comportamentos como generosidade, empatia, seguimento de regras, 
manutenção de amizades, honestidade, dentre outros, permitam as crianças e suas famílias 
construírem relações mais afetivas e um repertorio comportamental que priorize a autonomia, a 
saúde mental e manutenção de uma cultura de valores morais.

Por conta do exposto, acredita-se que o treinamento parental de comportamento 
moral para crianças com TOD pode preencher esta lacuna da literatura, trazendo benefícios 
para o de desenvolvimento das crianças e para as relações parentais.
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