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APRESENTAÇÃO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A Revista Vias Reflexivas é uma publicação da Faculdade Municipal de Palhoça – SC tem 

como objetivo incentivar e divulgar a publicação de textos resultantes de reflexões nas áreas de 

Pedagogia e Administração, mas também outras áreas como psicologia, sociologia e filosofia, entre 

outras. Pretendemos divulgar a produção acadêmica fornecendo subsídios aos cursos de formação, 

consequentemente nosso público-alvo pretende atingir docentes e discentes de graduação e pós-

graduação (lato e stricto sensu). 

Os textos podem ser produzidos por pesquisadores/docentes da FMP, bem como por 

professores de outras Instituições de ensino e/ou pesquisa, visando a estreitar os laços entre a 

extensão, a pesquisa e o ensino. Assim, ao enviar o material para publicação, o autor está 

automaticamente concordando com as diretrizes editoriais da Revista e, além disso, cedendo os 

direitos autorais relativos aos trabalhos publicados. 

Com muito esforço e persistência, mas também com muito orgulho e satisfação conseguimos 

dar continuidade ao Projeto de Extensão da Faculdade Municipal de Palhoça – Revista Vias 

Reflexivas. 

Pelo fato da crise socioeconômica, a publicação impressa tornou-se quase impossível, por 

isso, encontramos o caminho on-line que além de divulgar as descobertas científicas, ainda o fazem 

sem ônus para os leitores. 

Com grande satisfação apresentamos o 2º. Volume que, em conformidade com tal objetivo, 

traz artigos, resenhas e relatos de experiência selecionados por um corpo de pareceristas oriundos da 

Faculdade e de outras instituições. 

Pretendemos que a Revista Vias Reflexivas se solidifique como um espaço de discussão de 

caráter teórico ou aplicado, suscitando reflexões nas diversas áreas. Desta forma, estaremos 

garantindo a livre afiliação teórica dos autores. 

 

  

 

Profª Drª Luzinete Carpin Niedzieluk 

Editora-chefe 
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CARTA DO LEITOR: ANÁLISE SÓCIO-RETÓRICA DE EXEMPLARES PUBLICADOS NO 

JORNAL FOLHA DE S. PAULO 

Zulmar Teresinha Barbosa CORRÊA (UNISUL) 

RESUMO: Esta pesquisa tem como objeto de estudo o gênero textual carta do leitor. Pelo fato de existir 

muitas variações de carta do leitor distribuídas em várias seções do jornal, de modo geral, nessa pesquisa ela 

é entendida como um subgênero da carta ao editor. A carta do leitor é um dos espaços que o jornal abre para a 
participação de seu público maior. O estudo da carta do leitor, aqui realizado, tem como diretriz teórica os 

trabalhos desenvolvidos dentro do campo da sócio-retórica, mais especificamente os de Swales (1990) e 

Bazerman (2005). O corpus da pesquisa compõe-se de: i) exemplares do gênero retirados do jornal a Folha de 

S. Paulo no período de 21 a 27 de maio de 2007; e ii) cartas originais do leitor (pré-edição) enviadas via e-mail 
pelo editor do jornal e responsável pela seção de cartas do leitor nesse jornal. Com a realização desta pesquisa 

buscou-se atingir os seguintes: a) analisar a organização retórica do gênero “carta do leitor” e, b) levantar 

aspectos da edição das cartas como parte do processo de textualização do gênero. Além de contribuir com o 
estudo dos gêneros jornalísticos, a pesquisa poderá ser um material para auxiliar e/ou promover o ensino de 

produção textual nas escolas. 

PALAVRAS-CHAVE: gênero textual; carta do leitor; sócio-retórica. 

1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo relata parte de uma pesquisa que está sendo realizada e tem como objeto de estudo o 

gênero textual carta do leitor. Pelo fato de existir muitas variações de carta do leitor distribuídas em várias 

seções do jornal, de modo geral, nessa pesquisa ela está sendo entendida como um subgênero da carta ao editor. 

A carta do leitor é um dos espaços que o jornal abre para a participação de seu público maior. 

O estudo da carta, aqui realizado, tem como diretriz teórica os trabalhos desenvolvidos dentro do 

campo da sócio-retórica, mais especificamente os de Swales (1990) e Bazerman (2005). 

Embora haja já alguns trabalhos relativos aos gêneros jornalísticos (MELO,1972, 1985, 1994, 2003; 

CHAPARRO, 1992, 1998; BELTRÃO, 1976, 1992), em geral, eles não estão relacionados a uma perspectiva 

de estudos de gêneros. Conforme Bonini (2003) os debates sobre gêneros na área de comunicação partem de 

uma perspectiva tipologizante. Neste sentido, em uma perspectiva não tipologizante, a pesquisa aqui proposta 

procura contribuir para o conjunto dos estudos retóricos de gênero, observando assim o gênero carta do leitor 

dentro dessa ótica. 

A literatura jornalística (CHAPARRO, 1992, 1998; MELO, 1972, 1985, 1994, 2003; BELTRÃO, 

1976, 1992) indica que a “carta do leitor” é vista como um componente opinativo do jornal, entendendo que 

ela anuncia a opinião do leitor. 

O corpus desse estudo compõe-se de: i) exemplares do gênero retirados do jornal a Folha de S. Paulo 

no período de 21 a 27 de maio de 2007; e ii) cartas originais do leitor (pré- edição) enviadas via e-mail pelo 

editor do jornal e responsável pela seção de cartas do leitor nesse jornal. 

Nesta discussão, vou me ater apenas no objetivo: analisar a organização retórica do gênero “carta do 

leitor”. 
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2 REFERENCIAIS TEÓRICOS 

2.1 Swales 

John M. Swales (1990) busca em vários campos de estudo como: Folclore, Literatura, Lingüística e 

Retórica idéias para compor uma explicação de gênero. O autor entende que para compreender um texto deve-

se levar em consideração o contexto e não apenas elementos lingüísticos que permeiam o texto, e considera 

que a noção de gênero incluir um conhecimento que vai além do texto considerado em sua organização. A 

partir da consideração das pesquisas nesses campos, ele conclui que o gênero é uma categoria de linguagem 

que: i) é utilizada diferentemente por grupos sociais diversos; ii) se modifica no tempo e de acordo com a 

criatividade dos indivíduos; e iii) serve como meio para a realização de eventos de linguagem. 

O autor (SWALES, 1990) formula uma explicação de gênero que conta com cinco características, no 

sentido de que ele: 1) é uma classe de eventos comunicativos, sendo influenciado pelo discurso de seus 

usuários, pelos participantes do grupo onde é utilizado, pela função que desempenha e pelo ambiente onde o 

discurso é produzido; 2) detém um propósito comunicativo, o que remete à idéia de que os gêneros têm funções 

e objetivos específicos. Um gênero pode ter um ou mais propósitos comunicativos, sendo que o propósito é 

considerado um dos elementos mais importantes em sua caracterização, pois é ele que desencadeia a ação de 

linguagem; 3) apresenta graus de prototipicidade entre seus exemplares, sendo que, para se poder classificar 

um exemplar como pertencente a dado gênero, recorre-se a critérios que o caracterizem como sendo 

pertencente aquele gênero ou classifica-se por semelhanças; 4) apresenta uma razão ou lógica subjacente, pois  

as convenções que são empregadas são características de determinado gênero; 5) detém uma terminologia 

elaborada pela comunidade discursiva onde é utilizado. As denominações dos gêneros, em geral, são 

determinadas pelos membros que possuem mais experiência na comunidade discursiva. A forma de realização 

de um gênero pode sofrer alterações, dependendo da necessidade e dos propósitos assumidos dentro da 

comunidade discursiva e, sendo assim, um gênero pode mudar na sua forma de realização ou mesmo até na 

sua nomenclatura, porém mesmo assim ser reconhecido pela comunidade que o utiliza. 

O extenso conceito de gênero que Swales (1990)1 apresentou, permite visualizar os gêneros como 

eventos sócio-comunicativos e não como categorias abstratas do discurso. Em termos desse conceito, o 

propósito é tomado como elemento fundamental. É ele que dá sustentação ao gênero e a sua estrutura interna 

(“estrutura esquemática”). 

Pertencentes a uma comunidade discursiva, os gêneros são vistos como eventos sócio- comunicativos 

gerados pela comunidade que o utiliza e que o acabam padronizando e convencionalizando de acordo com 

seus objetivos comuns. 

Em trabalhos posteriores, Swales (1990, 1992) entende que existem alguns problemas teóricos em 

relação aos conceitos de propósito comunicativo e comunidades discursivas. 

 

                                                             
1 O conceito de Swales é apresentado na sua obra de 1990, p.58. (ver Referências) 
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Nesse sentido, Swales introduz uma proposta de análise de gênero que corresponde à investigação do 

texto não somente quanto a forma e conteúdo, mas também quanto às práticas sociais da comunidade 

discursiva. Uma comunidade discursiva consiste em um conjunto de membros socialmente reconhecidos que, 

através de seus objetivos e propósitos comunicativos, utilizam práticas discursivas e consequentemente 

gêneros para possibilitar a interação. 

Além desses conceitos, o modelo CARS (Create a research space),2 inicialmente elaborado por Swales 

(1981, 1990) para análise retórica de artigos de pesquisa, “é uma ferramenta que tem se revelado muito eficaz 

na análise do padrão de distribuição das informações nos mais diversos gêneros, em contextos acadêmico-

científicos, profissionais e outros” (BONINI; BIASI-RODRIGUES; CARVALHO, 2006, p. 200). 

A proposta de Swales é fundamentalmente um estudo que privilegia o contexto de produção, baseado 

na idéia de gênero como um fazer socialmente situado em uma comunidade discursiva que, como fenômeno 

historicamente dado, se manifesta, (re)construindo e administrando seus discursos/textos conforme seus 

objetivos e propósitos. 

 

2.1.2 Bazerman 

Bazerman (2005) leva em consideração o momento social, a intenção e o propósito nos estudos dos 

gêneros. Para o autor: “Gêneros emergem nos processos sociais em que as pessoas tentam compreender uma 

às outras suficientemente bem para coordenar atividades e compartilhar significados com vistas a seus 

propósitos práticos” (BEZERMAN, 2005, p. 31). 

Para o autor, entender o que representam os gêneros para uma determinada comunidade significa 

observar as atividades de linguagem que as pessoas exercem e conseqüentemente o que se torna comum entre 

elas (semelhanças significativas). A forma de linguagem que é usada na comunicação pela comunidade se 

torna um modo típico e de certa forma padronizada. A esse modo de reconhecimento é dado o nome de 

tipificação. Os gêneros, de acordo com o autor, “tipificam muitas coisas além da forma textual [pois são] parte 

do modo como os seres humanos dão forma às atividades sociais” (2005, p. 31). O valor social, as intenções 

comunicativas e a percepção de seus significados pelos indivíduos, são características levadas em consideração 

pelo autor quando se refere aos gêneros. 

Conforme (BONINI; BIASI-RODRIGUES; CARVALHO, 2006, p. 220), “Bazerman se fixa na noção 

de sistema de gêneros que, mais tarde, é complementada pela de sistema de atividades; ambas, entretanto, têm 

como elo de ligação a tradição retórica de estudos de gênero e o conceito de tipificação”. Os conceitos teóricos 

(sistema de gêneros e atividades) estão relacionados intrinsecamente às práticas sociais. Como fala Bazerman 

(2005, p. 34), “levar em consideração o sistema de gêneros é focalizar o que as pessoas fazem e como os textos 

ajudam as pessoas a fazê-lo, em vez de focalizar os textos como fins em si mesmo”. Em seus trabalhos, é 

bastante presente a preocupação do autor em vislumbrar as práticas nas quais as pessoas estão envolvidas e o 

seu fazer para tentar concretizar a intenção de suas ações. 

                                                             
2A exposição do modelo CARS é retomada na seção de metodologia. 
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2.2 A carta do leitor 

A carta do leitor possui como característica própria, a ausência de contato imediato entre o destinador 

e destinatário, propiciando a participação do leitor no jornal e o direito de se manifestar, atendendo a várias 

intenções e propósitos. 

Segundo alguns autores (SILVA, 1997; POMPÍLIO, 2002; SIMONI, 2004), o gênero carta do leitor 

pode ser considerado um subgênero do gênero carta. Embora possamos pensar que o gênero carta se ampliou 

de tal forma que  possa justificar  esta  posição, a carta do leitor    se diferencia de forma bastante   pontual se 

pensarmos na abrangência de seus receptores/leitores, seus propósitos, circulação ou mesmo no formato 

diferenciado do gênero carta (endereço, corpo, saudação). Conforme Bazerman (2005, p. 88) “À medida que 

mais temas e transações, de forma reconhecível inserem-se nas cartas, o gênero, em si, se expande e 

especializa; foi assim que tipos distintos de cartas se tornaram reconhecíveis e passam a ser tratados 

diferentemente”. 

Podemos considerar então, que o gênero carta deu origem a outros gêneros e consequentemente esses 

gêneros a outros subgêneros. Aqui neste estudo optou-se por compreender a carta do leitor como sendo um 

subgênero da carta ao editor. 

Carta ao editor são todas as cartas do leitor que enviadas para publicação são remetidas para o editor 

da referida seção e responsável pela edição. 

O editor é o responsável pela edição e publicação das cartas, podendo ser considerado, de acordo com 

a explicação de gênero (SWALES, 1990), um dos membros que possuem mais experiência na comunidade 

discursiva. Sendo assim, é ele que dá a forma a essa atividade social de linguagem, ou seja, é a tipificação do 

gênero segundo Bazerman (2005). 

Já o posicionamento de autores nas literaturas da área jornalística perante a carta do leitor é o de 

classificar, categorizando-a como jornalismo opinativo. Apesar de ocorrer o termo “gênero” em algumas 

literaturas, não o fazem relacionando aos sujeitos da ação social como produtores criativos envolvidos na 

linguagem, mas como um tipo de texto que pode ser estudado isoladamente e independentemente do sujeito 

que o utiliza. 

2.2.1 O que aponta a literatura acadêmica da área de jornalismo 

Segundo Melo (2003), no início do século XVIII, o editor inglês Samuel Buckeley fez uma distinção 

entre news (notícia) e couments (comentários), estabelecendo assim um início da classificação dos gêneros 

jornalísticos. 

A influência britânica, em relação a esse assunto, persistiu até os dias de hoje. Desse modo, segundo 

Melo (1985), os gêneros informativo e opinativo são os que hoje predominam entre os textos que circulam nos 

jornais. Diz ainda que essa distinção entre opinião e informação é um critério seguido nas matérias publicadas, 

de forma que: “O jornalismo articula-se, [...] em função de dois núcleos de interesse: a informação (saber o 

que se passa) e a opinião (saber o que se pensa sobre o que se passa)” (p. 63). 
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Entre os estudiosos do jornal, Chaparro (1998) não vê com clareza este espaço exclusivo para a opinião 

e para a informação, considerando dessa forma o “relato” como elemento da natureza do jornalismo, 

inseparável de qualquer espécie de texto. Através do relato de fatos é que se desenvolvem as estruturas 

jornalísticas. O relato é dotado essencialmente de um conhecimento da realidade e da tentativa de atribuir 

significados as coisas. Sua posição quanto aos gêneros existentes no jornal resulta de sua pesquisa de jornais 

do Brasil e de Portugal, através da qual levanta uma classificação dos textos do jornal, propondo a existência 

de dois gêneros: o “comentário” e o “relato”. Em seus trabalhos (1992, 1998), Chaparro cita também Marques 

de Melo que no Brasil defende a bifurcação do jornalismo em informativo e opinativo. 

Apesar de essa configuração aqui no Brasil ser mais comum, Luiz Beltrão (1976) apresentou ainda 

uma terceira categoria de gênero, além de informativo e opinativo: o interpretativo. Mas, no que se refere à 

carta do leitor, Beltrão também a classifica como um gênero opinativo. 

Faz-se importante registrar que o termo gênero aqui citado e empregado por esses autores, corresponde 

a um item de classificação, o que difere essencialmente da perspectiva sócio-retórica, uma vez que essa propõe 

que o gênero seja entendido como um componente das atividades humanas em contextos sociais específicos. 

Bonini (2003) faz uma análise dos gêneros que circulam no jornal, extraindo informações dos manuais 

de estilo (Folha de S. Paulo, O Globo, Zero Hora Estado de S. Paulo); do dicionário de comunicação (Rabaça 

e Barbosa, 2001) e da literatura da área de comunicação. O autor aponta que, apesar de os manuais e o 

dicionário não apresentarem nenhum verbete específico sobre gênero ou gênero jornalístico ou a noção de 

gênero como objeto de linguagem, bem como a literatura da área ter apresentado um conceito ultrapassado de 

gênero, esses assinalam termos ou rótulos que ele entende como possibilidades de gêneros. 

3 METODOLOGIA 

A metodologia adotada nesta pesquisa é a de Bonini (2001), que consiste em dois níveis macroanálise 

(do jornal para o gênero) e microanálise (do gênero para o jornal) e que toma como foco de atenção para estudo 

do gênero no jornal: i) a literatura do meio, ii) estrutura textual e, iii) aspectos pragmáticos. 

MACROANÁLISE MICROANÁLISE 

(1) Levantar a literatura a respeito do jornal. Nesta etapa, 

procede-se à leitura, com vias a determinar a tradição 

relativa ao jornal e fazer um inventário dos gêner os: i) dos 

principais manuais de jornalismo; ii) dos textos acadêmicos 

sobre o jornal; e iii) de possíveis estudos que o analisem do 

ponto de vista genérico. 

(1) Levantar a literatura a respeito do gênero. Nesta etapa, com 

vias a determinar a tradição relativa ao gênero em estudo, 

procede-se à leitura: i) dos principais manuais de jornalismo; 

ii) dos textos acadêmicos sobre o gênero; e iii) de possíveis 

estudos que analisem do ponto de vista genérico.  

(2) Estabelecer uma interpretação estrutural para o jornal. 

Nesta etapa, procede-se: i) ao levantamento dos padrões 

textuais (partes e mecanismos característicos) e lingüísticos 

(léxico, emprego verbal, padrão oracional, etc.) de 

estruturação do jornal; e iii) ao levantamento das relações 

com outros gêneros amplos. 

(2) Estabelecer uma interpretação estrutural para o gêner o. 

Nesta etapa, procede-se: i) ao levantamento dos mecanismos 

textuais (movimentos, passos e seqüências) e lingüísticos 

(léxico característico, emprego verbal, padrão oracional, etc.) 

de estruturação do gênero; e ii) ao levantamento das relações 

com outros gêneros e com o jornal. 

(3) Estabelecer uma interpretação pragmática para o jornal. 

Nesta etapa, procede-se: i) à análise da comunidade discur 
siva em que jornal se insere; ii) ao estabelecimento dos 

papéis interacionais (incluindo-se aí também a análise dos 

propósitos, objetivos e interesses compartilhados e 

intervenientes) e iii) à consulta a informante da comunidade 

discursiva. 

(3) Estabelecer uma interpretação pragmática para o gênero. 
Nesta etapa, procede-se: i) à análise da comunidade discursiva 

em que o gênero se insere; ii) ao estabelecimento dos papéis 

interacionais (incluindo-se aí também a análise dos propósitos, 

objetivos e interesses compartilhados e intervenientes); e iii) à 

consulta a informante da comunidade.  
Fonte: Metodologia para o estudo dos gêneros do jornal (BONINI, 2002). 
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Essa metodologia tem sido empregada no PROJOR3, ao qual a presente pesquisa também se filia. Nos 

trabalhos relativos a esse projeto também tem sido um aspecto central, a utilização do modelo CARS (Creating 

a reserarch space - criação de um espaço de pesquisa) de Swales (1990). O autor propõe a utilização do modelo 

para observar a produção e a constituição de um texto, focalizando especialmente o produtor. Dessa forma, o 

analista da linguagem numa perspectiva sócio-retórica estuda o gênero, tomando como foco da atenção a forma 

como esse produtor se manifesta no texto. 

O modelo CARS se caracteriza pela consideração de dois conceitos: movimento (grande ação retórica 

que se revela em grandes blocos de informação no texto) e passo (ação que materializa o movimento). O 

modelo foi desenvolvido e inicialmente experimentado pelo autor em corpus de introduções de artigo de 

pesquisa. 

MOVIMENTO 1: ESTABELECER 0 TERRITÓRIO ( 

Passo 1 - Estabelecera importância da pesquisa e/ou 1 Passo 2 - Fazer generalização/ões quanto ao tópico e/ou  

Passo 3 - Revisar a literatura (pesquisas prévias)  Diminuindo o 

MOVIMENTO 2: ESTABELECER 0 NICHO 
Passo IA - Contra-argumentar ou 

esforço retórico 

1 

Passo 1B - Indicar lacuna/s no conhecimento ou ▼ 
Passo 1C - Provocar questionamento ou Enfraquecendo 

Passo 1D - Continuara tradição  os possíveis 

MOVIMENTO 3: OCUPAR 0 NICHO 
Passo IA - Delinear os objetivos ou 

questionamentos 

1 

Passo 1B - Apresentar a pesquisa 
Passo 2 - Apresentar os principais resultados 

 ▼ 
Explicitando 

Passo 3 - Indicara estrutura do artigo  o trabalho  

Fonte: Modelo CARS para introduções de artigo de pesquisa (SWALES, 1990) 

Em relação ao corpus da presente pesquisa, este foi coletado nos cadernos do jornal Folha de S. Paulo 

na seção “Painel do Leitor”, em exemplares veiculados do dia 21 à 27 de maio de 2007. Compõe-se de 49 

Cartas do Leitor. 

4 RESULTADOS 

4.1 Organização retórica da carta do leitor 

A análise dos exemplares coletados revelou a ocorrência de cinco variantes da Carta do Leitor. 

i) Carta para o jornal ou um de seus envolvidos com elogio ou crítica: Nesta variante, observa-se que o 

leitor missivista tem como destinatário de seu texto o próprio periódico ou pessoas relacionadas a ele, tecendo 

no seu conteúdo, elogios ou críticas a ações destes. 

ii) Carta para outro leitor com questionamento ou apoio: Esta variante é caracterizada por assumir um 

conteúdo direcionado a outro leitor missivista, na intenção de mencionar ou interagir com a carta desse outro 

leitor, tecendo comentários de apoio ou questionamento em relação ao teor do assunto já abordado 

anteriormente. 

iii) Carta para a sociedade com crítica de comportamento: Esta variante se distingue das demais por 

apresentar um contorno bastante amplo no que se refere ao seu destinatário. Carta para a sociedade inclui 

                                                             
3 Projor - Projeto Gêneros do Jornal, coordenado por Adair Bonini desde 2003. 
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pessoas que exercem um poder político, administrativo, representativo ou ainda pessoas comuns. Assim como 

na variante A, esta variante também aborda um conteúdo crítico, porém diferenciado por contemplar outro 

público não específico, a sociedade. 

iv) Carta para envolvido(s) em um fato com comentário positivo ou negativo: Esta variante do gênero 

carta do leitor aponta como característica principal a abordagem de um fato veiculado na mídia, utilizando-o 

como ancora para desenvolver o seu comentário. O posicionamento da carta varia entre uma explanação 

positiva ou negativa do fato conforme a valoração que é dada ao fato e consequentemente aos seus envolvidos, 

pelo autor da carta. Portanto, o texto da carta na íntegra, traduz um parecer do autor em relação ao fato ocorrido 

e seus envolvidos. 

v) Carta para os leitores do jornal com esclarecimento sobre texto publicado anteriormente: O que 

caracteriza esta variante é a posição que o autor da carta se coloca frente a um texto de um outro autor, na 

tentativa de esclarecer algo publicado pelo jornal. 

Nota-se que, no jornal, a distribuição de ocorrência de cada variante é a seguinte: 

VARIANTES F % 

Carta para o jornal ou um de seus envolvidos com elogio ou crítica 16  

Carta para envolvido(s) em um fato com comentário positivo ou negativo 15  

Carta para os leitores do jornal com esclarecimento sobre texto publicado anteriormente 08  

Carta para outro leitor com questionamento ou apoio 05  

Carta para a sociedade com crítica de comportamento 
05 

 

TOTAL 49 100 

Freqüência das variantes da carta do leitor no jornal Folha de S. Paulo de 21 a 27 de maio de 2007.  

Vejamos, a seguir, a descrição dos movimentos encontrados em cada variante da carta, sendo que os 

movimentos I e o movimento identificado como IV ou V se repetem em todas as variantes da carta do leitor. 

São eles: 

Movimento I (identificar o texto). Nesse movimento, é apresentado um título para a carta do leitor. 

Movimento IV ou V (fornecer dados de identificação do autor da carta). Esse movimento identifica 

o autor da carta, condição essencial explicita nas regras da política editorial do jornal para a publicação da 

carta. A cidade de origem da carta, a profissão, escolaridade e/ou ocupação social, também são itens que 

aparecem neste movimento. 

Os textos aqui apresentados são partes dos exemplares do corpus da pesquisa em andamento e de 

acordo como estes foram publicados no jornal. A identificação de cada texto corresponde à numeração que 

este recebeu nos anexos da pesquisa. 

4.1.1 Carta para o jornal ou um de seus envolvidos com elogio ou crítica: 

A organização retórica desta variante da carta do leitor caracteriza-se por apresentar quatro 

movimentos. Os movimentos I e IV já mencionados acima, e os movimentos II e III que são descritos da 

seguinte forma: 

Movimento II (elogiar ou criticar a matéria ou envolvidos). Nesse movimento, é delineado o 
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conteúdo da carta identificando o texto o qual a carta se refere e, a caracterização do texto como elogio ou 

crítica. 

Movimento III (justificar o elogio ou crítica). Nesse movimento, há um empenho de textualização 

para abordar o conteúdo e/ou motivo do elogio ou crítica. 

Texto 7 

Movimento I 

Identificar o texto Navalha*4 

Movimento III 

Justificar o elogio ou crítica 

“Não li nenhuma declaração de ministros do STJ, 

e muito menos de membros da OAB, indignados com 

a atuação da polícia do Rio nos morros ou contra 

cidadãos brasileiros que moram em favelas. 

Movimento II 

Elogiar ou criticar matéria 
Nesses casos não se fala em polícia fascista nem há 

preocupação com o Estado de Direito.” 

Movimento IV 
Fornecer dados de identificação do autor da carta JOEL ANTONIO BIER (Curitiba, PR) 

Data da publicação: 26 de maio de 2007  

O corpus selecionado para esta variante corresponde a um total de 16 cartas, apresentando uma 

ocorrência de 100% para cada movimento. 

4.1.2 Carta para outro leitor com questionamento ou apoio: 

Esta variante da carta do leitor apresenta quatro movimentos retóricos, os movimentos I e IV citados 

acima, e os movimentos II e III que se seguem. 

Movimento II (retomar carta/matéria ou trecho de carta/matéria publicada anteriormente). 

Esse movimento é caracterizado pela demarcação do fragmento da carta/matéria publicada a ser comentada, 

incluindo na maioria dos casos o indicativo de sua publicação. Essa retomada serve para lembrar o que já foi 

dito anteriormente por outro leitor missivista. 

Movimento III (questionar ou apoiar o posicionamento do autor). O movimento configura-se em 

discutir o teor da carta/matéria publicada anteriormente, questionando ou apoiando o seu autor. 

Texto 18 
Movimento I 

Identificar o texto Radares 

Movimento II 
Retomar carta ou trecho de carta publicada anterior mente 

“Colocar aviso de que existe radar é extremamente 

necessário e justo. 

Movimento III 
Questionar ou apoiar o posicionamento do autor 

O objetivo dos radares é forçar os 

motoristas a reduzirem a velocidade 

em lugares que sejam perigosos para 

eles ou para terceiros. O foco deve 

ser educar e impedir que acidentes 

aconteçam, e não manter a  
 
 
 
 
 

                                                             
4 As cartas são agrupadas por conteúdos e recebem um título. O asterisco indica o título correspondente em que o texto foi 

publicado. 
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 indústria da multa.” 

Movimento IV 

Fornecer dados de identificação do autor da carta RICARDO FAIRBANKS CACCIAGUERRA (São 

Paulo, SP) 

Data da publicação: 24 de maio de 2007  

Os movimentos mencionados apresentaram uma ocorrência de 100% nas 5 variantes de cartas 

analisadas. 

4.1.3 Carta para a sociedade com crítica de comportamento: 

Nesta variante da carta do leitor são apresentados cinco movimentos. Os movimentos I e V expostos 

no início da apresentação dos resultados, e, os movimentos II, III e IV os quais passo a relatar. 

Movimento II (destacar comportamento negativo de um grupo da sociedade ou da sociedade 

como um todo). O movimento demonstra o empenho que o texto faz para ilustrar uma conduta social que o 

escritor da carta considera negativa perante a sociedade. 

Movimento III (explicar o comportamento). O movimento consiste em apresentar um comentário 

sobre o comportamento já apresentando no movimento anterior e julgado pelo autor da carta como negativo. 

Esse comentário fornece dados no intuito de esclarecer o motivo do desagrado. 

Movimento IV (criticar o comportamento). De forma questionadora e efusiva, esse movimento se 

caracteriza pela censura ao comportamento apresentado por um grupo ou sociedade. 

Texto 25 
Movimento I 

Identificar o texto Corrupção 

Movimento II 

Destacar comportamento negativo de um grupo da sociedade ou da 

sociedade como um todo “Uma geração de políticos fez escola neste país ao 

realizar grandes obras a preços superfaturados e ficou 
conhecida pelo mote ‘ rouba, mas faz'. 

Movimento III 
Explicar o comportamento Para surpresa geral, surge agora uma nova geração, 

pior do que a anterior, capaz de aprovar emendas 

no Orçamento e liberar verbas pú-
blicas para pagar obras e serviços 

não realizados. 

Movimento IV 
Criticar o comportamento 

Com toda a certeza 
essa cambada de políticos merece 
ser chamada de ‘os roubam, 

mas não fazem'.” 

Movimento V 

Fornecer dados de identificação do autor da carta 
MARCOS ABRÃO (São Paulo, SP) 

Data da publicação: 21 de maio de 2007 

 

As cartas analisadas nesta variante perfazem um total de 5 cartas. Sendo que, a ocorrência para os 

movimentos I, II, IV, V é de 100%; e, para o movimento III é de 60%, aparecendo em 3 textos. 

4.1.4 Carta para envolvido(s) em um fato com comentário positivo ou negativo: 

Esta variante apresenta quatro movimentos além dos já citados I e IV, os movimentos 

II e III. 

Movimento II (destacar um fato). Situa o leitor do jornal em relação ao fato a ser comentado 
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posteriormente. Neste sentido, a ação que consiste em destacar o fato, apresenta dados ou pistas de informação 

relacionada ao episódio em questão e, em algumas cartas menciona os seus envolvidos. 

Movimento III (comentar positivo ou negativamente sobre um fato). Neste movimento, o autor 

da carta apresenta um comentário a respeito do fato, abordando-o de acordo com o seu ponto de vista. Esse 

encaminhamento que é dado no texto em relação ao fato traduz um comportamento de agrado ou desagrado, 

justificando o comentário positivo ou negativo dado ao texto. 

Texto 40 
Movimento I 

Identificar o texto Crime organizado* 

Movimento II 

Destacar um fato 
“A ‘desconhecida e pequena' Gautama 

Movimento III 

Comentar positiva ou negativamente sobre um fato deixa no fio da navalha a acovardada, desmoralizada e 

sem holofotes CPI do Apagão Aéreo, de onde surgirão 

aquelas ‘ macroconhecidas' de sempre. Que pena!” 

Movimento IV 

Fornecer dados de identificação do autor da carta ANTONIO R. DE S. FILHO (Brasília, DF) 

Data da publicação: 22 de maio de 2007  

A ocorrência desses movimentos é de 100% de um total de 15 cartas analisadas. 

4.1.5 Carta para os leitores do jornal com esclarecimento sobre texto publicado anteriormente: 

São cinco os movimentos que caracterizam esta variante da carta do leitor. São eles: I) Identificar o 

texto; V) Fornecer dados de identificação do autor da carta, já explicitados neste trabalho, e, os movimentos 

II, III e IV, como se pode ver a seguir. 

Movimento II (evidenciar a informação publicada). Neste movimento, é fornecido ao leitor do 

jornal informações sobre o texto publicado anteriormente. 

Movimento III (retificar a informação publicada). Nesse movimento, o autor da carta esclarece a 

informação publicada, com a intenção de corrigir os dados apresentados no texto publicado anteriormente. 

Movimento IV (criticar o trabalho de apuração da informação). O movimento investe em 

censurar a forma como foram apurados os dados para publicação do texto da carta. 

Texto 45 
Movimento I 
Identificar o texto Crime organizado* 

Movimento II 

Evidenciar a informação publicada A respeito da reportagem ‘TCU aponta 

irregularidades em obra da Gautama no AP' (Brasil, 

21/5), que refere ter sido obra de ampliação 

do aeroporto internacional de Macapá ‘fruto de 

emenda do senador 

José Sarney' , 

Movimento III 

Retificar a informação publicada 

desejo esclarecer que o aeroporto de Macapá é 

construído com recursos da Infraero, sem participação 

de emendas de minha autoria. Foi a primeira obra do 

governo Lula na Amazônia. 

Movimento IV 

Criticar o trabalho de apuração da informação 

Lamento não haver recebido a chamada da Folha, 

porque a teria atendido e esclarecido.” 

Movimento V 

Fornecer dados de identificação do autor da carta 
JOSÉ SARNEY, Senador - PMDB - AP (Brasília, 

DF) 

Data da publicação: 22 de maio de 2007  
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A ocorrência desses movimentos num total de 8 cartas analisadas foram de: 100% para os movimentos 

I, II, III, V; e, 37,5% para o movimento IV, aparecendo em apenas 3 textos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados da análise, até o momento, indicam que os exemplares do gênero carta do leitor 

publicados no jornal Folha de S. Paulo se constituem de missivas com objetivos e propósitos diversos. 

Representam uma prática social bastante recorrente no meio jornalístico, estão sempre atreladas a notícias 

veiculadas na mídia ou a matérias, reportagens e cartas publicadas anteriormente. São divulgadas diariamente 

em uma seção fixa do jornal, agrupadas pelo seu conteúdo e dispostas em duas colunas. 

As 49 cartas analisadas apresentaram cinco variantes, caracterizadas pelos seus movimentos retóricos. 

A carta do leitor, por apresentar uma grande variedade de conteúdo de interesse social, pode ser um 

recurso textual bastante valioso para o ensino da linguagem na escola. 

 

ABSTRACT: This research has as objective study the textual genre reader's letter. Considering the fact that 

there are numerous variations of reader's letter distributed into many sections of a journal, with no specific 

order, it is understood as a sub genre of the editor's letter into the research. Reader's letter is one of the sections 
that the journal offers to the major public's participation. The study of the reader's letter, done here, has as 

theoretical framework the assignments developed into a social-rhetorical field, more specifically the ones of 

Swales (1990) and Bazerman (2005). The research's corpus is composed by: i) genre's exemplars taken from 
Folha de S. Paulo Journal of May 21 to 27, 2007, period; and ii) original reader's letters (pre-edition) emailed 

by the journal's editor and responsible for the reader's letter section in this journal. The performance aim of 

this research was: a) analyze the rhetorical organization of the genre “reader's letter” and, b) find edition's 

aspects of the letters as part of the genre's textualization process. Furthermore the contribution for the 
journalistic genres studies, the research might either be a supporting material or promote the teaching of textual 

production in schools. 

KEYWORDS: textual genre; reader's letter; social-rhetorical. 
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BENCHMARKING: UMA FERRAMENTA PARA A GESTÃO DO 

CONHECIMENTO 

Prof. Esp. Sandra Martins Lohn VARGAS (ESTÁCIO DE SÁ) 

RESUMO: O artigo apresenta como tema principal o benchmarking, ferramenta importante para as 

organizações, que tem por objetivo promover a inovação, o conhecimento e a mudança, aperfeiçoando 
processos organizacionais, produtos e serviços, além de exigir comprometimento e tomada de decisões. A 

metodologia utilizada para este estudo foi à pesquisa bibliográfica e para atingir o propósito, foi necessário 

entender questões relativas à benchmarking e Gestão do Conhecimento. O benchmarking surgiu como uma 
necessidade de otimização das organizações num mercado competitivo, sendo um processo comparativo de 

identificação, compreensão e adaptação de boas práticas de outras organizações consideradas como as 

melhores. Trata-se de uma ferramenta extremamente flexível, que pode ser utilizada por qualquer organização, 
sendo um processo de investigação. Apresenta-se neste artigo características da ferramenta como sua origem, 

tipos, princípios e fases do processo de Benchmarking, benefícios do processo e a importância da ferramenta 

para a Gestão do Conhecimento. Observa-se que o benchmarking é muito importante para as organizações e 

que qualquer melhoria de desempenho deve ter como objetivo o cliente. Estimula as organizações sobre a 
necessidade de mudança, ou seja, o papel do consultor é de auxiliar a organização a analisar os resultados do 

benchmarking, buscando identificar quais práticas podem ser mais bem-sucedidas. 

PALAVRAS-CHAVE: Benchmarking; Gestão do Conhecimento; Ferramenta. 

1 INTRODUÇÃO 

Este artigo apresenta uma das ferramentas de maior utilidade para a gestão organizacional, o 

benchmarking, ferramenta importante para as organizações, que estimula a necessidade de mudança e procura 

as práticas utilizadas por outras organizações. Baseia-se em vários fatores e comportamentos gerenciais, 

exigindo comprometimento, tomada de decisões e disposição para aprender com outras práticas. Trata-se de 

um processo contínuo de medição em relação aos melhores. 

Ao longo do artigo apresentam-se definições sobre benchmarking, sua origem, tipos, princípios e fases 

do processo de benchmarking, bem como, os benefícios do processo e a importância da ferramenta para a 

gestão do conhecimento. 

O conhecimento para a empresa é um fator essencial, diferenciador e decisivo. Dentro desta ótica, a 

economia atual passa a exigir empresas que apresentem uma postura empreendedora e que adotem uma postura 

estratégica de inovação constante. O conhecimento transforma o processo produtivo, tem na inovação o suporte 

para a manutenção das organizações. Nesse contexto, a gestão do conhecimento é hoje uma das ferramentas 

mais apropriadas para promover o gerenciamento, utilizando a tecnologia da informação como uma ferramenta 

para por meio dela implementar os modelos de gestão. 

2 BENCHMARKING 

No início dos anos 70 começou a aparecer empresas que puseram em marcha práticas como a 

identificação de modelos, a seguir, dentro das empresas concorrentes do seu setor ou mesmo a identificação 

interna de departamentos ou pessoas que melhores resultados obtiveram dentro da própria empresa (cf. CAMP, 

1998). 

Assim, surge, no final dos anos 80, o termo benchmarking, com uma metodologia própria de 
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implementação e desenvolvimento do processo. Foi David T. Kearms, diretor executivo da Xerox Corporation, 

que adotou o termo benchmarking pela primeira vez. Pode- se definir benchmarking como uma ferramenta de 

maior utilidade para a gestão organizacional, oferecendo alternativas que aperfeiçoam processos 

organizacionais, produtos e serviços. Ferramenta extremamente flexível, que pode ser utilizada por qualquer 

organização, sendo um processo de investigação, explorando o desconhecido e convertendo o resultado em 

ação empreendedora (ARAÚJO, 2001). 

Para o autor citado essa ferramenta é um aprendizado especial, que revela as melhores práticas de uma 

organização considerada a número um em seu ramo usando-a como referencial a outra empresa. Segundo 

Spendolini (1993 apud ARAÚJO, 2001, p. 185) “a ferramenta é extremamente flexível, podendo ser utilizada 

por qualquer espécie de organização”. Para que se obtenham informações significativas é necessário que se 

prolongue o estudo, o ideal é que a técnica seja empregada com freqüência pela empresa. 

O benchmarking proporciona a empresa informações que lhe servirão de referencial em sua trajetória 

de busca pela qualidade. Usa como referencial outra empresa ou parte dela que servirá à investigação, sendo 

um estudo contínuo, de longo prazo que proporcionará bons resultados para a empresa o que gera mudança e 

inovação. Segundo Araújo (2001), trata-se de um estudo voltado para a identificação das organizações que 

resolveram questões críticas de desempenho e superaram crises. A ferramenta destina-se à ação geradora de 

mudança, promotora de inovações, pois ao comparar a empresa encontrará o diferencial que se constituirá em 

inovação. 

Esse é um processo positivo, pró-ativo e estruturado que conduz a mudanças, ao desempenho e a uma 

vantagem competitiva. Esse processo busca novas idéias para métodos, práticas e processos para então adotá-

las e praticá-las. É a busca das melhores práticas na indústria que conduzirão ao desempenho superior 

alcançando a eficácia global (CAMP, 1998). 

Benchmarking é um procedimento de pesquisa, contínuo e sistemático, pelo qual se realizam 

comparações entre organizações, objetos ou atividades, criando-se um padrão de referência. A 
técnica de benchmarking visa, portanto, à procura de pontos de referência que comparem o 

desempenho com a concorrência, com o objetivo de melhorar o rendimento naquel e aspecto 

que se quer medir. O benchmarking sugere um processo estruturado de identificação daquilo 

que se deseja aperfeiçoar, um processo de investigação de oportunidades de melhoria interna 

e um processo de aprendizagem, uma vez que não se trata de aplicar nada diretamente, mas 

sim adaptar as melhores práticas do processo à mentalidade e cultura da própria empresa. 

(GARIBA JUNIOR, 2005). 

A cada dia que passa, um número maior de organizações preocupa-se em comparar o seu desempenho 

com outras organizações, porém a maioria dedica-se a obter números esquecendo-se de avaliar o processo para 

chegar aos números. Assim, o benchmarking tem sido a principal fonte de suporte aos consultores, estimulando 

as organizações sobre a necessidade de mudança. O foco deve estar na identificação dos problemas e na 

eliminação de gaps obtidos através do benchmarking. O papel do consultor, neste caso, é auxiliar a organização 

a analisar os resultados do benchmarking, identificando quais práticas podem ser mais bem sucedidas, 

considerando a cultura, valores e estratégias da empresa. O consultor identificará em conjunto com empresas 

a melhor forma de transformar a organização (MALIK; FERENZIN; BELINELO, 1994). 

Há que se considerar uma distinção entre benchmark e benchmarking, segundo Seibel (2004 apud 
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CALEGARI, 2005) a partir da definição proposta pelo dicionário Webster, a autora sintetiza Benchmark como 

“um padrão de referência, a partir do qual outros parâmetros são medidos”, afirma o autor, enquanto 

benchmark é definido como sendo “o padrão de referência, o termo benchmarking representa o processo de 

comparação”. 

Segundo Araújo (2001) apresentam-se três tipos de benchmarking: 

a) interno: atividades similares em diferentes locais, departamentos, unidades 

operacionais, países etc. Apresenta como exemplos práticas americanas de fabricação versus 

prática da Fuji Xerox (Japão) e estratégias de marketing por divisão, copiadoras versus estações de 

trabalho. Apresenta como vantagens os dados quase sempre fáceis de coletar e os bons resultados 

para companhias diversificadas já com práticas excelentes, e como desvantagens o foco limitado e 

a visão tendenciosa; 

b) competitivo: concorrentes diretos vendendo para uma mesma base de clientes. Apresenta como 

exemplos a Cannon, Ricoh, Kodak e Sharp. Apresenta como 

vantagens as informações relevantes para os resultados de negócios, práticas e tecnologias 

comparáveis e o histórico da coleta de informações, e como desvantagens as dificuldades de coleta 

de dados, questões éticas e atitudes; 

c) funcional ou genérico: organizações reconhecidas com os mais avançados produtos, serviços e 

processos. Apresenta como exemplos Armazéns, acompanhamento do status de despachos 

(Federal Express) e serviço ao cliente (American Express). Apresenta como vantagens a ação 

potencial para descobrir práticas inovadoras, tecnologias de fácil transferência, desenvolvimento 

de redes de contatos profissionais, acesso a banco de dados relevantes e resultados estimulantes, e 

como desvantagens as dificuldades na transferência de práticas para ambientes diferentes, o fato 

de algumas informações não poderem ser transferidas e consumir bastante tempo. 

É possível complementar com a definição e classificação de Andersen e Pettersen (1994 apud 

CALEGARI, 2005), subdividida também em benchmarking interno, competitivo e funcional, definidos a 

seguir: 

a) interno: compara unidades, fábricas ou departamentos de uma mesma organização. A informação 

é mais fácil de ser obtida, pois têm facilidade de troca de informações sendo freqüentemente 

padronizadas; 

b) competitivo: compara empresas diretamente concorrente, dificultando informações relevantes dos 

concorrentes. Coleta informações também por meio de serviços de consultoria externa; 

c) funcional: compara as mesmas funções de empresas de setores diferentes, análise focada nas 

melhores práticas, apresentando como vantagem a oportunidade de obter idéias inovadoras. 

Segundo Araújo (2001) são características do benchmarking: não ser um evento único, mas uma ação 

contínua; não ser um processo de investigação do qual resultam respostas simples, permitindo o acesso a 

informações valiosas; não ser ato de copiar e sim fazer melhor, um constante aprendizado; não ser uma 

ferramenta de aplicação imediata, exige planejamento em cada ação; não ser um modismo. 

São princípios do benchmarking, segundo Araújo (2001), a reciprocidade, baseado em informações 
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trocadas com honestidade e ética, visando resultados positivos; analogia, cuja empresa envolvida deve procurar 

analisar processos operacionais que se assemelhem a sua própria; medição, baseado na comparação entre 

práticas, capacitando a empresa a identificar oportunidades valiosas de aperfeiçoamento; e a validade, cujos 

participantes devem validar as informações obtidas. 

O processo de benchmarking, segundo Camp (1998), apresenta-se em cinco fases, iniciando pelo 

planejamento, análise, integração, ação e maturidade, como pode ser definido na seqüência pelo autor. 

Iniciando pelo planejamento, o objetivo desta fase é planejar as investigações do benchmarking, os 

passos essenciais são: o quê, quem e como. Deve-se questionar: o que deve ser usado como marco de 

referência? Com quem ou o que iremos comparar? Como serão coletados os dados? Seguindo pela análise, 

após determinar o quê, como e quem é preciso efetuar a coleta e análise dos dados. Efetua-se a coleta e análise 

dos dados. Deve-se questionar: Os parceiros são melhores? Por quê? Quanto? Como as práticas deles podem 

ser incorporadas para implementação? 

Dando continuidade com a integração, este é o processo que usa as descobertas do benchmarking 

para fixar as metas operacionais das mudanças. Devem-se incorporar novas práticas à operação e aceitação 

operacional e gerencial. A quarta fase refere-se à ação, cujas descobertas e os princípios do benchmarking 

devem ser convertidos em ações específicas de implementação, sendo necessária também a comunicação. 

Finalizando com a maturidade, esta será alcançada quando as melhores práticas da indústria estiverem 

integradas aos processos da empresa, assegurando a superioridade, posição de liderança atingida. 

Ainda de acordo com Camp (1998) existem 10 passos para o processo de benchmarking: identificar 

o que marcar para referência, identificar empresas comparativas, determinar método de coleta de dados e 

efetuar a coleta, determinar a lacuna competitiva correta, projetar futuros níveis de desempenho, comunicar 

descobertas de marcos de referência e obter aceitação, estabelecer metas funcionais, desenvolver planos de 

ação, implementar ações específicas e monitorar progressos, e recalibrar marcos de referência. 

Araújo (2001) considera alguns mitos do benchmarking como este ser caro demais; a gerência não 

entender e não oferecer o devido suporte; só poder fazer benchmarking com o melhor; não haver processo 

análogo para estudar na indústria; e o benchmarking ser algo para grandes companhias. 

Para Gariba Junior (2005) deve-se saber fazer e adaptar benchmarking no processo da organização 

permitindo vislumbrar oportunidades e também ameaças competitivas, constituindo a excelência, com a 

utilização de todo um trabalho intelectual acumulado por outras organizações evitando erros e armadilhas de 

percursos. 

Os benefícios básicos do benchmarking “são obtidos do atendimento das exigências dos clientes, do 

estabelecimento de metas, da medição real de produtividade, da competitividade e da garantia de que as 

melhores práticas da indústria estão incluídas nos processos de trabalho”. (CAMP, 1998, p. 23). 

A inovação tecnológica que utiliza a informação e o conhecimento para a produção e inserção no 

mercado de novos bens e serviços, é atualmente a lavanca para o desenvolvimento e conseqüente referencial 

para a competitividade empresarial. Pressupõe-se o benchmarking, utilizando uma infra-estrutura adequada, 

que permita a produção de um bem ou serviço com qualidade, que satisfaça as condições exigidas para seus 

clientes. Na seqüência relaciona-se o benchmarking com a Gestão do Conhecimento considerando-se uma 
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ferramenta importante para as organizações como forma de promover conhecimento, inovação e mudança. 

Aperfeiçoando processos organizacionais e exigindo comprometimento e tomada de decisões. 

3 BENCHMARKING E A GESTÃO DO CONHECIMENTO 

O conhecimento hoje é visto como uma ferramenta, um fator crucial para a organização se manter 

competitiva no novo mercado global. Para a organização, o conhecimento é visto sobre a informação dos 

clientes, produtos, processos, erros e sucessos. A sociedade do conhecimento utiliza conceitos e métodos de 

várias disciplinas, relacionando a essência da informação e aprendizagem, no qual busca proporcionar o fluxo 

de informações existentes, permitindo um melhor entendimento do comportamento humano e dos ativos 

intangíveis. Há diversas formas de conhecimento. Assim, se faz necessário analisar dois conhecimentos: o 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito. 

O conhecimento tácito é aquele conhecimento adquirido através de experiências, vivências ao invés 

daquele que é introduzido pela educação formal ao treinamento. Na sociedade do conhecimento, o 

conhecimento tácito é tão importante quanto àquele que é formal, codificado, estruturado e explícito 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Baseado nos autores citados, o conhecimento explícito já descreve o 

conhecimento subjetivo, não mensurável, que não se consegue ensinar, não se transfere de forma objetiva, são 

as informações, minúcias que não estão escritas na receita e podem fazer uma grande diferença no produto 

final. 

O conhecimento tácito é pessoal sendo difícil de ser reformulado e comunicado. Já o conhecimento 

explícito é transmissível em linguagem formal e sistemática. O modelo dinâmico da criação do conhecimento 

está baseado no conhecimento humano sendo criado e expandido por meio da interação social entre o 

conhecimento tácito e explícito, chamado de conversão do conhecimento, sendo um processo social entre 

indivíduos, abordam os autores. 

O conhecimento explícito pode ser expresso em palavras e números, e facilmente comunicado 

e compartilhado sob a forma de dados brutos, fórmulas científicas, procedimentos codificados 

ou princípios universais. O conhecimento tácito é altamente pessoal e difícil de formalizar, o 

que dificulta sua transmissão e compartilhamento com outros. (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, 

p. 7). 

O conhecimento efetivo e a gerência de tecnologias da informação têm levado as organizações a um 

aprimoramento de seus produtos e serviços, aumentando a competitividade mundial. Desta forma, o 

benchmarking surgiu como uma necessidade de otimização das empresas e instituições em um mercado 

competitivo. O benchmarking é um processo comparativo de identificação, compreensão e adaptação de boas 

práticas de outras organizações consideradas como as melhores, com o objetivo de melhorar a instituição e 

levá-la ao nível daquelas concorrentes (GARIBA JUNIOR, 2005). 

Segundo Drucker (apud NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 52) “a necessidade de mudança contínua 

nas organizações é há muito tempo uma preocupação central entre os teóricos do aprendizado organizacional”. 

Para Senge (1990 apud NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 52) “a organização que aprende tem a 



24 
 

capacidade de aprendizado ativo e adaptativo como fontes sustentáveis de vantagem competitiva”. A 

organização que deseja lidar de forma dinâmica com as mudanças no ambiente precisa criar informação e 

conhecimento e não apenas processá-los de forma eficiente, considerando que os membros da organização não 

podem ser passivos, mas sim agentes ativos da inovação. Baseado nos autores, quando as organizações inovam 

estas criam novos conhecimentos e informações recriando assim o seu meio, revendo seus problemas e 

soluções. 

Seguindo ainda os autores citados, o conhecimento diz respeito a crenças e compromissos, é uma 

função de uma atitude ou perspectiva, está relacionado a ação e diz respeito ao significado. “A informação 

proporciona um novo ponto de vista para a interpretação de eventos ou objetos, tornando visíveis significados. 

A informação é um meio necessário para extrair e construir o conhecimento”. Entende-se a criação do 

conhecimento nas organizações como um processo que amplia o conhecimento criado pelos indivíduos, 

considerando-o como parte da rede de conhecimento da organização (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p. 65). 

Para Machado Neto (1998), Gestão do Conhecimento é um conjunto de estratégias para criar, 

adquirir, compartilhar e utilizar ativos de conhecimento, bem como estabelecer fluxos que garantam a 

informação necessária no tempo e formato adequados, a fim de auxiliar na geração de idéias, solução de 

problemas e tomada de decisão. Complementando com Nonaka e Takeuchi (1997), Gestão do Conhecimento 

é a capacidade de uma empresa de criar novo conhecimento, difundi-lo na organização como um todo e 

incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas. 

Segundo Freitas, Quintanilla e Nogueira (2004), adotar a Gestão do Conhecimento é uma mudança 

de cultura sendo este, um processo de difícil realização nas pessoas e nas organizações. Há uma preocupação 

em gerir o conhecimento na organização e com a integração das funções de produção e gestão, pois a 

organização passa a ser um conjunto de comunidades interdependentes interagindo entre si em busca do mesmo 

objetivo. A Gestão do Conhecimento nas organizações é baseada no relacionamento humano e nos seus 

elementos intangíveis. 

De acordo com Pinchot (1996 apud FREITAS; QUINTANILLA; NOGUEIRA, 2004, p. 10), “as 

organizações devem gerar comunidades empresariais, nas quais as pessoas se sintam integrantes, seguras e 

protegidas, empolgadas com a missão e com os valores”. Como membro da comunidade, as pessoas poderiam 

se envolver mais com a organização cuidando indiretamente de si mesmas. 

Os autores diferenciam informação de conhecimento, pois enquanto informação pode ser o resultado 

da compreensão de dados evidenciados, no conhecimento estes dados estão embutidos nos valores pessoais, 

relacionados à atitude, à perspectiva e à intenção do indivíduo, com foco contínuo na ação. Dessa forma, o 

conhecimento é informação em ação, informação focada em resultados. 

O saber pode transformar-se num instrumento de denominação, sendo visto sob o enfoque das 

contingências em que tudo é discutido e analisado, ou seja, o todo pode ser relativo dependendo do seu 

contexto. As transformações da sociedade do conhecimento são consideradas perspectivas, que levam ao 

conhecer, compreender e explicar os fundamentos do comportamento humano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As competências principais da Gestão do Conhecimento nas organizações estão baseadas em 

habilidades e experiências das pessoas que atuam na organização, unindo e combinando os conhecimentos e, 

assim, criando um novo conhecimento organizacional, sendo que este necessita do gerenciamento, ou seja, o 

conhecimento coletivo da organização é obtido através de experiência e competência. 

O benchmarking bem-sucedido baseia-se no atingimento de vários fatores e comportamentos 

gerenciais importantes. Reflete em uma atitude de luta pela excelência em todos os esforços empresariais. É 

uma ferramenta promotora de inovações, pois sempre lutará para encontrar o diferencial e esse resultará em 

inovação. O benchmarking é uma ferramenta que pode propiciar melhorias no desempenho da organização, 

neste caso, tendo como objetivo principal o cliente. Para a Gestão do Conhecimento esta ferramenta pode gerar 

novos conhecimentos, oferecendo oportunidades e vantagens a empresa e conseqüentemente ao cliente. O 

profissional precisa ter uma visão holística-sistêmica da Gestão do Conhecimento, enfatizando estratégias e 

aspectos culturais. 

Este artigo contribui no sentido de apresentar a importância do benchmarking nas organizações a fim 

de oferecer mudança e inovação com informação e conhecimento, agregando valor às organizações e às 

pessoas. As mudanças exigem um repensar crítico acerca dos processos, tecnologias, pessoas e cultura, bem 

como, a integração de todos os elementos organizacionais. 

Assim, existem muitas técnicas e tecnologias sendo usadas para gerenciar conhecimento, algumas 

propondo uma ênfase maior ao conhecimento explícito e outras ao conhecimento implícito. Muitos dos 

sistemas utilizados na Gestão do Conhecimento envolvem ferramentas e aspectos de tecnologia da informação 

e comunicação, não sendo um pré-requisito necessário para gerenciamento do conhecimento, porém, dá-se 

destaque neste artigo como uma ferramenta de suma importância para as organizações o benchmarking. 

ABSTRACT: The article presents as the main theme benchmarking, important tool for organizations, which 

aims to promote innovation, knowledge and change, improving organizational processes, products and 

services, and require commitment and decision making. The methodology used for this study was to research 
literature and to achieve the purpose, it was necessary to understand issues concerning Benchmarking and 

Knowledge Management. The benchmarking emerged as a need to optimize the organizations in a competitive 

market, with a comparative process of identifying, understanding and adaptation of best practices of other 
organizations considered to be the best. This is a very flexible tool that can be used by any organization, and a 

process of investigation. It is presented in this article features of the tool as their origin, types, principles and 

stages of the process of benchmarking, benefits of the process and importance of the tool for Knowledge 
Management. It is observed that the benchmarking is very important for organizations and that any 

improvement in performance must be as objective the client. Encourages organizations on the need for change, 

ie the consultant's role is to assist the organization to analyze the results of benchmarking, trying to identify 

practices that may be most successful.  

KEYWORDS: Benchmarking; Management of the knowledge; Tool. 
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AUFKLÄRUNG E ESTÉTICA DA EXISTÊNCIA 

CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS ENTRE KANT E FOUCAULT 

Evandro O. BRITO (FMP) 

RESUMO: Este texto tem como propósito apontar a posição de Foucault dentro da tradição da Aufklärung. 

Trataremos de mostrar como Foucault radicaliza a moralidade transcedental kantiana ao desenvolver sua 

ontologia histórica. E, ainda, como aponta uma estética da existência por meio da sua Genealogia da Ética. 
Deste trabalho resultará, portanto, a apresentação de alguns pontos convergentes e divergentes entre a filosofia 

moral kantiana e a Genealogia da Ética Foucaultiana, bem como, a apresentação da posição de Foucault como 

uma radicalização da moralidade kantiana. 

PALAVRAS-CHAVES: Foucault, Kant, Iluminismo, Aufklärung, Estética, Ética. 

1 INTRODUÇÃO 

Em uma entrevista concedida a Dreyfus e Rabnow (Sobre a Genealogia da Ética: uma visão do 

trabalho em andamento. Berkley, E.U.A., em abril de 1983), Foucault apresenta os elementos de uma estética 

da existência. Sua proposta afirma a necessidade de uma radicalização dos modelos éticos que pressupõem 

relações analíticas entre o social e o pessoal. Ou seja, Foucault aponta para o fato de que sempre foi postulada 

uma relação analítica entre a nossa ética (nossa ética pessoal - nossa vida diária) e as grandes estruturas 

políticas, sociais e econômicas. O pressuposto de tal relação analítica estabelecia a impossibilidade de se mudar 

o modo de vida imposto socialmente. Assim, exemplifica Foucault, a nossa vida sexual ou nossa vida familiar, 

não poderia sofrer mudanças sem arruinarem nossa economia, nossa democracia etc. (FOUCAULT, 1984, p. 

49). Diante deste fato, Foucault afirma a necessidade de nos livrarmos “desta idéia de uma ligação analítica ou 

necessária entre a ética e outras estruturas sociais, econômicas ou políticas.” (FOUCAULT, 1984, p. 49). 

Podemos perguntar, então, como Foucault apresenta a solução para este problema. Por outras palavras, de que 

modo Foucault dilui esta ligação analítica (ou necessária) entre a ética e as outras estruturas sociais? 

A primeira orientação que podemos tomar no intuito de encontrarmos a reposta foucaultiana está na 

célebre indicação Kantiana. Kant afirma que as três perguntas fundamentais da filosofia são: ‘O que posso 

saber?'; ‘O que devo fazer?'; ‘O que me é permitido esperar?'. Mas o ponto mais importante está no fato de que 

a resposta a qualquer uma destas questões exige uma exposição ou a pressuposição de uma concepção de 

homem. Assim, a pergunta ‘Que é o homem?' poderia ser tomada como o ponto de partida de Foucault, caso 

nos atentássemos para a entrevista dada em Berkley (1983). Nesta entrevista, Dreyfus questiona a necessidade 

de criarmos a nós mesmos sem recorrermos a conhecimentos ou regras universais. Em resposta, Foucault 

afirma que devemos partir da idéia de que o indivíduo não nos é dado, pois isto nos remeteria a uma única 

conseqüência prática: “temos que criar a nós mesmos como uma obra de arte” (FOUCAULT, 1984, p. 50). 

Nesta resposta, percebemos que Foucault não está apenas recusando um conceito universal de homem. Mas, 

além disso, ele aponta para um modo de existir capaz de escapar a toda coisificação científica. 

No entanto, há aqui a necessidade de algumas observações. É preciso ressaltar que a relação entre a 

atividade criativa e a própria relação consigo mesmo pressupõe uma hierarquia. O primordial, segundo 

Foucault, está na relação para consigo mesmo, enquanto esta pode ser ligada a uma atividade criativa. Com 

isso, Foucault procura afastar-se de Sartre ao recusar a forma da autenticidade - inautenticidade. Para ele, um 
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dos erros do existencialismo foi priorizar o trabalho de criação diante da ligação consigo mesmo. Assim, 

afirma: “eu gostaria de dizer exatamente o contrário [de Sartre]: nós não deveríamos relacionar a atividade 

criativa de pessoa ao tipo de relação que ela tem consigo mesma, porém deveríamos ligar o tipo de relação que 

se tem consigo mesmo a uma atividade criativa” (FOUCAULT, 1984, p. 50). 

Diante destas considerações, três questões exigem esclarecimentos. Primeiramente, podemos indagar 

se Foucault apresenta uma resposta objetiva para a questão ‘O que é o homem?’. Por outras palavras, podemos 

tomar a ligação entre a relação consigo mesmo e a atividade criativa como uma tentativa de definir 

objetivamente o Homem? Diante de uma possibilidade de reposta afirmativa, nós poderíamos indagar se não 

se trataria de um pressuposto ou um postulado analítico? Justamente aquilo que Foucault estaria tentando 

refutar? Podemos antecipar uma resposta para a primeira questão (e assim, dissolver as demais) se 

reconhecermos que Foucault não cria nem pode querer criar rótulos. Seu propósito é indicar a ligação entre a 

relação consigo mesmo e a atividade criativa, a partir de uma ontologia histórica relacionada à ética, através 

da qual nos constituímos como agentes morais (FOUCAULT, 1984, p. 51). É ainda esta ontologia histórica, 

elaborada na terceira parte de seu projeto da genealogia, que explicita o vínculo entre Foucault e a tradição da 

Aufklärung5, tendo em vista a radicalidade com que esta última foi aclamada pelo filósofo Köningsberg 

(KANT, 1990). 

Nosso objetivo será, portanto, encontrar os principais traços da Aufklärung que aproximem Foucault 

e Kant. No entanto, trataremos de mostrar que esta ontologia histórica relacionada à ética (através da qual nós 

nos constituímos como agentes morais) pode ser vista como uma radicalização da moralidade kantiana, uma 

vez que a estética da existência de Foucault rompe com os limites das determinações analíticas, mas não se 

limita à determinação moral sintética a priori. 

2 O TRABALHO INTELECTUAL DE FOUCAULT: A genealogia da ética para além do a priori 

moral 

Foucault concebe três níveis possíveis na estrutura de seu projeto da genealogia, mas reconhece que 

tais níveis foram tematizados de modo pouco claro na História da Loucura. No entanto, é possível encontrar 

uma tematização clara de cada um desses níveis em obras específicas. A linha da verdade foi estruturada 

primeiramente em O Nascimento da Clínica e desenvolvida até A Ordem do Discurso. Nestes trabalhos 

encontramos uma ontologia histórica de nós mesmos com relação à qual nós nos constituímos como sujeitos 

do conhecimento. A linha da força foi estruturada, num segundo momento, em Vigiar e Punir. Aqui, 

encontramos uma ontologia histórica de nós mesmos relacionada a um campo de força através do qual nos 

constituímos como sujeitos agindo sobre outros. Finalmente, a linha ética foi estruturada em A história da 

Sexualidade, em que encontramos uma ontologia histórica relacionada à ética através da qual nos constituímos 

como agentes morais. 

                                                             
5 Embora a tradição filosófica de língua portuguesa tenha utilizado os termos ‘Iluminismo' ou ‘Esclarecimento' 

na tradução do conceito alemão Auflkãrung, optamos por não traduzi-lo com o propósito de resguardar a radicalidade 
epistemológica que este conceito apresenta para a filosofia ocidental, ou seja, a concepção da liberdade enquanto problema 

central da existência humana. 
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Ao comentar a estrutura geral do livro A História da Sexualidade, Foucault afirma que na verdade se 

trata de uma história das morais. Mas não é só isso. Ainda no comentário a este trabalho, analisa o conceito 

geral de Moral. Assim, diz ele, “penso que, de uma maneira geral, temos que distinguir entre (1) o lugar da 

história das morais, (2) atos e (3) código moral” (FOUCAULT, 1984, p. 50). Seguindo sua análise, podemos 

estabelecer a seguinte classificação: 

• MORAL 

a- ATO MORAL: é o comportamento real da pessoa com relação ao código moral que é imposto a ela. 

b- CÓDIGO MORAL: receitas que se impõem e que determinam os comportamentos reais das pessoas. 

i-  Códigos que determinam atos permitidos ou proibidos. 

ii- Códigos que determinam o valor positivo ou negativo de comportamentos diferentes possíveis. 

c- RELAÇÃO CONSIGO (Rapport à soi): tipo de relação que se deve ter consigo 

próprio, a que Foucault chama de ÉTICA (FOUCAULT, 1984, p. 51). 

Esta relação consigo tem uma função chave dentro de toda a estrutura moral - atos e códigos - pois, 

segundo Foucault, ela determina como o indivíduo se constitui como sujeito moral de suas próprias ações 

(FOUCAULT, 1984, p. 51), ou seja, como o indivíduo se constitui como sujeito ético. 

A estratégia de Foucault para estabelecer como o sujeito ético se constitui está em apresentar, a partir 

de uma ontologia histórica, os quatro aspectos desta relação do sujeito para consigo mesmo. Estes aspectos 

são: a substância ética (substance étique), ou a parte de si que se considera relevante do ponto de vista moral 

(desejo? Intenção? Sentimento?); o modo de sujeição (mode ddssujetissement), maneira pela qual somos 

convidados ou incitados ao reconhecimento de nossas obrigações morais (a lei divina escrita na bíblia? A lei 

natural? Uma regra racional? O propósito de atribuir magnanimidade à existência?); as práticas de si (pratique 

de soi / self-forming activity), o modo como nos modificamos para tornarmos sujeitos éticos; o telos 

(teleologique), ou que tipo de ser aspiramos nos tornar quando nos comportamos de uma maneira moral. 

Foucault afirma que, embora estes aspectos da relação consigo mesmo estejam definidos como 

relacionados entre si, eles são independentes. Ou seja, não há uma estrutura fixa que vincule a substância 

ética de uma Moral a um respectivo telos. Esta é uma chave para compreendermos o modo como Foucault 

concebe a moral, pois existe uma flexibilidade interna. Pressupondo esta estrutura, diz ele, “naquilo que 

chamamos de moral há o comportamento efetivo das pessoas, há os códigos e há esse tipo de relação consigo 

mesmo com os quatro aspectos acima” (FOUCAULT, 1984, p. 51). É, ainda, esta estrutura da história das 

morais que possibilita as seguintes esquematizações das éticas Grega, Estóica, Cristã e Contemporânea (a partir 

do séc XIX). 

• ÉTICA GREGA 

- Substância ética: os aphrodisia (os atos e os prazeres - todos os atos desejados por natureza. Mas, 

desde que associados a um prazer intenso e que conservassem uma força de excessos e servidão). Aspectos 

ontológicos da ética grega. 

- Modo de sujeição: a escolha político-estética. Aspectos deontológicos da ética grega. 

- A prática de si (forma de ascese): techné sobre o corpo, ou economia [doméstica], como regras pelas 

quais eram definidos os papéis de marido. Ou, ainda, o erótico com uma espécie de ceticismo para com você 
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próprio no amor com rapazes, etc. 

- O telos (finalidade): o caminho de si mesmo como a finalidade dos atos. O governo de si para 

poder governar os outros, a temperança, a sabedoria, a ordem e o domínio dos prazeres. A relação do 

sujeito com a verdade não em termos de deciframento ou hermenêutica de si. Mas, como uma relação 

constitutiva do homem temperante. 

• ÉTICA ESTÓICA 

- Substância ética: a razão. O dever de tornar-se senhor de si mesmo, não apenas 

pelo dever de governar os demais, mas pelo fato de ser racional. 

- Modo de sujeição: os princípios universais da natureza ou a razão. 

- A prática de si: o trabalho interior como cuidado de si. 

-       O telos (finalidade): alcançar a verdade de si mesmo. (sujeito de um saber de si). 

• ÉTICA CRISTÃ 

- Substância ética: o desejo, a concupiscência, a carne. 

-      Modo de sujeição: a lei, o reconhecimento da lei, a obediência ao poder pastoral. 

-      A prática de si: a renúncia de si. (não se trata da liberdade ativa e viril do domínio de si. Não 

segue o modelo doméstico-político grego). 

- O telos (finalidade): a pureza, a virgindade. 

• ÉTICA CONTEMPORÂNEA6 

- Substância ética: o sexo (os atos, os prazeres, os desejos). 

- Modo de sujeição: o uso, a pastoral cristã, discursos que ocultam e desocultam. 

-       A prática de si: explicitar a verdade do sexo. 

-       O telos (finalidade): o amor a Deus (o controle do corpo através da alma); o interesse público, 

o controle da população. 

Este esquema apresentado acima, que resume os aspectos éticos da moral, é fundamental para que 

possamos entender a questão colocada por Foucault em sobre a Genealogia da Ética, a saber: “como se 

relacionam as práticas de autodomínio [aspecto ético] com outras práticas sociais [moral]?” (FOUCAULT, 

1984, p. 69). A resposta a esta questão estabelece um divisor de águas. Pois, até Descartes (séc. XVI) tratava-

se de saber que tipo de trabalho deveria ser efetuado sobre si mesmo para que se pudesse ser capaz e digno de 

ascender à verdade. Descartes, portanto, rompe com isto quando substitui a ascese pela evidência. Isto significa 

que mesmo o imoral poderia ter acesso à verdade. Por outras palavras, isto que jamais fora admitido antes de 

Descartes cai diante da instauração da ciência moderna, caracterizada pelo conhecimento não ascético. 

A proposta de Descartes tem relevância para o trabalho de Foucault pelo fato de exigir de Kant, bem 

como de todo o Iluminismo, uma solução para a separação entre o sujeito do conhecimento e o sujeito da ética. 

                                                             
6 Dado a implementação do dispositivo da sexualidade a partir do séc. XIX, nós podemos elaborar o modo de relação do 

sujeito consigo mesmo. 
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Deste modo, diz Foucault: 

Após Descartes, temos um sujeito do conhecimento que coloca para Kant o problema do conhecimento 

da relação entre o sujeito da ética e do conhecimento. Houve muita discussão no Iluminismo a respeito de 

serem estes dois sujeitos completamente diferentes ou 

não. A solução de Kant era encontrar um sujeito universal que por ser universal pudesse ser 

sujeito do conhecimento, porém demandasse, todavia, uma atitude ética - precisamente a relação com o corpo 

que Kant propõe na Crítica da Razão Prática (FOUCAULT, 1984, p. 69). 

No intuito de confirmar o sentido desta afirmação, Dreyfus indaga ao próprio Foucault se acaso se trata 

de uma via de mão dupla. Ou seja, se por um lado Descartes separa a racionalidade da ética. Por outro lado, 

Kant reintroduz a ética como uma forma de racionalidade. Foucault, por sua vez, não apenas confirma a 

interpretação de Dreyfus, mas cita uma das formulações do próprio imperativo categórico para mostrar que 

Kant reintroduz a idéia de corpo (não como meramente dado) constituído em relação consigo próprio como 

sujeito. Assim, diz ele citando Kant: 

Certo, diz Kant: “Devo reconhecer como sujeito universal, isto é, devo me constituir em cada uma de 

minhas ações como sujeito universal em conformação com regras universais”. As antigas questões foram 

reinterpretadas: “Como é que eu posso me constituir como um sujeito da ética? Reconhecer-me como tal? Os 

exercícios ascéticos são necessários? Ou simplesmente esta relação kantiana com o universo me torna ético 

em conformidade com a razão prática?”. E então Kant apresenta mais uma maneira na nossa tradição por onde 

o corpo não é meramente dado, mas constituído em relação consigo próprio como sujeito (FOUCAULT, 1984, 

p. 69). 

É justamente como um pensador de seu tempo que Foucault reconhece em Kant, não o epistemólogo 

(cuja análise da finitude forçou a entrada na era do pensamento antropológico e das ciências humanas), mas 

aquele que fornecerá os elementos para uma ontologia da atualidade (HABERMAS, 1986, p. 120). Assim, 

como reconhece Habermas, a resposta kantiana à pergunta ‘Was ist Aufklärung?'7 coloca-o como o primeiro 

de uma tradição seguida por Hegel, Nietzsche, Marx Weber, Horkheimer e Adorno. Mas, além disso, o próprio 

Foucault afirma pertencer a esta tradição. 

Diante desta postura de Foucault, algumas questões exigem esclarecimento. (1) Em que sentido a 

tematização do Aufklärung pode aproximar a filosofia transcedental de Kant à ontologia histórica de Foucault? 

(1-a) A afirmação de Foucault acima citada - “Kant apresenta mais uma maneira na nossa tradição por onde 

o corpo não é meramente dado, mas constituído em relação consigo próprio como sujeito” (FOUCAULT, 

1984, p. 69) - já não estaria pressupondo que a moral kantiana pode ser concebida dentro da estrutura da 

Genealogia da Ética? (2) Se a reposta para esta segunda pergunta é afirmativa, então cabe perguntar ainda: 

(2-a) como a moralidade kantiana (com sua estrutura transcedental) recolocou toda a tradição filosófica 

posterior ao Auflkärung no trilho da tematização da relação do sujeito consigo mesmo? (2-b) como Foucault 

pode afirmar-se como membro desta tradição realizando um projeto aparentemente díspar? Abordemos 

                                                             
7 Os textos de filosofia em língua portuguesa geralmente traduzem esta pergunta da seguinte maneira: ‘O que é o 
Iluminismo?'. No entanto, uma vez mais chamamos a atenção para o perigo de perdermos o sentido radical da questão em função 

da suposta clareza do termo ‘iluminismo'. 
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separadamente cada uma destas questões. 

3 O AUFKLÄRUNG 

O vínculo entre Foucault e Kant pode ser percebido a partir das interpretações foucaultiana acerca da 

reposta de Kant à pergunta ‘Was ist Aufklärung?'. De acordo com as interpretações de Foucault esta pergunta 

pode ser entendida como ‘O que significa para nós esta revolução?'. Ou seja, qual é o sentido desta fusão (cheia 

de êxitos) entre a filosofia e o pensamento estimulado pela atualidade histórica contemporânea? O importante, 

para Foucault, é o fato de Kant ser o primeiro filósofo que, como um arqueiro, aponta a flecha no coração das 

características atuais do presente. Esta é a posição que abre o discurso da modernidade, pois tomando tal 

posição a filosofia kantiana se compromete com a atualidade e se ocupa do rapport ‘sagittal à propre actualité', 

ou seja, da relação da modernidade consigo mesma (HABERMAS, 1986, p. 120). 

Portanto, se pretendemos encontrar um vinculo entre Kant e Foucault dentro do Iluminismo, este 

vínculo será o fato de Foucault atribuir a Kant o privilégio de inaugurar o pensamento da modernidade. Pois, 

com ele o pensamento da modernidade torna-se aquele que pensa a si mesmo. 

4 A MORALIDADE KANTIANA 

Encontramos na postura filosófica moderna de Kant e Foucault um ponto convergente para concebê-

los dentro de uma mesma tradição. No entanto, não podemos negar que este vínculo clama por uma elucidação 

acerca da possibilidade de interpretar a própria moralidade kantiana a partir da ontologia histórica da ética 

elaborada por Foucault. Concebida no terceiro momento da Genealogia, a Moral era composta (vale lembrar) 

“do comportamento efetivo das pessoas, dos códigos e da relação consigo mesmo com os quatro aspectos da 

ética” (FOUCAULT, 1984, p. 51). De acordo com esta estrutura, que descreveu a história das morais (e 

possibilitou as esquematizações das éticas Grega, Estóica, Cristã e contemporânea), podemos esquematizar os 

aspectos éticos da moral kantiana do seguinte modo: 

(4-a) ÉTICA KANTIANA8 Substância 

ética: a intenção. 

Modo de sujeição: a regra racional. 

A prática de si: conformar as máximas da vontade à regra universal. 

O telos (finalidade): realizar a verdade [racional] de si mesmo. (sujeito de um saber de si racional/ a priori). 

Dispostos desta maneira, os aspetos éticos da moral kantiana necessitam, ainda, algumas considerações 

para que possa ficar claro o quanto Kant avança na questão própria da modernidade, abrindo a tematização do 

sujeito a partir da finitude humana. 

i- Embora a substância ética seja a intenção, trata-se sempre (para Kant) da intenção de um homem 

                                                             
8 Os dois primeiros aspectos da ética kantiana estão descritos literalmente e citados como exemplos, os dois 
segundos podem ser inferidos a partir destes. Cf. Foucault M. Sobre a genealogia da Ética: uma visão do trabalho 

em andamento In: O Dossier - Últimas entrevistas. p. 51. 
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dividido entre razão e instintos (corpo). 

ii- No que diz respeito à determinação das ações, a primazia de direito recai sobre a razão. No entanto, 

a deliberação efetiva (de fato) recai sobre o instinto (corpo). 

iii- O limite que o corpo impõe (sua condição finita) impede que a intenção humana (vontade) seja 

analítica. 

iv- O ‘Homem', postulado por Kant, tem a prioridade de suas intenções estabelecidas pela razão, mas 

tais intenções estão limitadas pela sua finitude. Por isso, sua verdadeira intenção impõe-se sempre como um 

Dever (Imperativo Categórico). 

v- Irrealizável (de fato) e sem conteúdo, o Imperativo Categórico - expressão universal da intenção 

humana - é sempre sintético. Muito embora nunca deixe de ser a priori. 

Certamente, a primazia da racionalidade estabelecida por Kant vincula-o ao ranço metafísico. No 

entanto, a natureza sintética da intenção, que ele é obrigado a introduzir para reunir novamente sujeito agente 

e sujeito prático, abre caminho para a compreensão moderna do sujeito. Se, como afirmava Foucault, Kant 

reintroduz a relação do corpo, não mais como meramente dado, mas constituído em relação consigo próprio 

como sujeito (FOUCAULT, 1984, p. 69), é justamente esta relação que atribuirá uma base sintética aos 

aspectos elementares de sua ética. Por outras palavras, a exigência foucaultiana de necessidade de radicalização 

dos modelos éticos baseados em relações analíticas é apresentada, pela primeira vez, na filosofia moral 

kantiana. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Qual é afinal o projeto de Foucault? Finalmente chegamos à questão conclusiva. E tal questão pode ser 

apresentada pelas próprias palavras de Foucault: “que tipo de ética podemos construir agora, quando sabemos 

que entre ética e outras estruturas há apenas coagulações históricas e não uma ligação necessária?” 

(FOUCAULT, 1984, p. 69). Para esta questão Foucault não apresenta (e não quer apresentar) uma tese objetiva. 

Talvez porque, como dissemos, uma ligação necessária entre ética e outras estruturas exigisse sempre uma 

concepção de homem rotulado. Portanto, um homem submisso a uma determinação moral analítica (ou 

sintética a priori - que em termos práticos ou é quase o mesmo ou é uma teoria sem fundamento). 

De qualquer modo, a ênfase que Foucault dá à vida como obra de arte e ao fato de que tal modo de vida 

acaba passando despercebido lançam algumas indicações que podemos considerar relevantes. Assim, diz ele: 

O que me impressiona é o fato de que em nossa sociedade a arte tenha se tornado algo relacionado 

somente a objetos e não há indivíduos, ou à vida. Esta arte é algo especializado ou fornecido por experts que 

são os artistas. Porém a vida de cada pessoa não poderia se tornar uma obra de arte? Por que a lâmpada ou a 

casa pode ser uma obra de arte e a nossa vida não? (FOUCAULT, 1984, p. 69) 

Portanto, Foucault não encerra a questão sobre a ética. Pelo contrário, o resultado de sua investigação 

(Genealogia da ética) sugere que a ética deveria deixar de ser um tema próprio do debate filosófico, quando 
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abordado segundo os modelos acadêmicos vigentes. Ou seja, a Genealogia da ética retoma a questão ética 

para torná-la novamente pertinente ao viver e não meramente ao saber. 

ABSTRACT: My aim in this paper is explicit the Foucaultian's position in the hart of Aufklärung's tradition. 
In the first moment, by one side, I will to explain the Foucaultian's way of analyze about the transcendental 

Kantian's morality. By the other side, I will to explain the way in which Foucault uses his Genealogy of Ethic 

to indicate the Esthetic of Existence. In the last moment, I will analyze some convergent and divergent points 
between Kantian's moral philosophy and Foucaultian's Genealogy of Ethic. In this way, I will conclude the 

argument showing the radical way in Foucault analyze the Kantians morality. 

KEYWORDS: Foucault, Kant, Enlightenment, Aufklärung, Esthetic, Ethic. 

BIBLIOGRAFIA 

ADORNO, Theodor. W. O conceito de Iluminismo. In Adorno. São Paulo. Ed. Nova Cultural, 1996. 

FOUCALT, Michel. O Dossier - Últimas entrevistas. Rio de Janeiro. Livraria Taurus Editora,1984. 

FOUCALT, Michel. Sexo, Poder e individuo - Entrevistas Selecionadas. Florianópolis. Ed. Nefelibata, 2003. 
GUEDEZ, Annie. Foucault. São Paulo. Ed. Melhoramentos, 1977. 

HABERMAS, Jüngen. O Discurso filosófico da modernidade. Lisboa. Publicações Dom Quixote, 1990. 

 _______  . Apuntar al coracion del presente. In: Foucault. HOY, David. C. Buenos Aires. 
Ediciones Nova Visiones, 1986. 

KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 

1997. 
 _______  . Resposta à pergunta: o que é o Iluminismo. In: A paz perpétua e outros opúsculos. 

Lisboa: Edições 70, 1990. 

RABINOW, Paul. Foucault Reader. New York: Phanteon Books, 1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

DO FUTURO DA UNIVERSALIDADE CIENTÍFICA 

DO UNIVERSAL-OBSERVACIONAL AO UNIVERSAL-LATERAL INAUGURADO 

POR MERLEAU-PONTY 

Prof. Ms. Fernando Maurício da SILVA (FMP/UNISUL) 

RESUMO: O tema deste trabalho é o diálogo fenomenológico com as ciências humanas, quanto a sua 

pretensão de universalidade. Para isso será preciso considerar a atitude de abertura fenomenológica com os 

outros modos de racionalidade que não a filosofia, como aquela efetuada por Merleau-Ponty. Pode-se afirmar 

que é esta alteridade que se mostrará tanto para a filosofia quanto para as ciências quando se parte de suas 

condições de possibilidade. O fio central que tecerá esta investigação será a noção de estruture a permitir 

procurar nas suas variações no interior da história das ciências humanas a própria implicação entre o 

pesquisador e seu objeto, o método e o mundo, eu e o outro, a identidade e a diferença. 

 PALAVRAS-CHAVE: atitude fenomenológica, ciência humanas, estructure. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A tarefa deste texto é investigar as variantes estruturalistas e suas estruturas variantes na obra de 

Merleau-Ponty com vista a prefaciar as condições de possibilidade futuras para a noção de universalidade 

científica, o que significa seguir o mesmo projeto do autor: “a tarefa é, pois, alargar nossa razão para torná-la 

capaz de compreender aquilo que em nós e nos outros precede e excede a razão” (MERLEAU-PONTY, 1975, 

p. 394). 

Esta tarefa deverá aplicar-se conjuntamente a leitura do próprio autor: neste caso, o “nós” passa a ser 

“nós, os atuais”, posteriores a Merleau-Ponty, e o “outro” passa a ser o próprio autor, desde o qual, entretanto, 

nós nos constituímos. Trata-se de deixar mostrar-se o precedente em nossa leitura sobre ele, algo que lhe é, 

contudo, posterior e, entretanto, que sua obra é capaz de exceder, já que sua obra não mais lhe pertence, senão 

a nós. Ler deste modo significa acompanhar suas variantes, significa não decifrar uma possível estrutura formal 

que lhe seja interna, senão uma estrutura variável no próprio percurso de sua produção. 

Queremos, pois, investigar as variantes estruturalistas da obra de Merleau-Ponty deixando-as se 

expressarem em sua própria estrutura variante. Isso significa que toda leitura deste autor deve ao menos não 

institucionalizá-lo, não defini-lo, não fechá-lo. Isso tão pouco significa ler de modo relativo, mas antes ouvir 

de seus interlocutores, estes outros que não Merleau-Ponty, aquilo que fez ele ir e vir na crítica à áreas 

diferentes do saber atento as suas estruturas comuns, sem apelar a formas universais dadas de antemão 

historicamente. Justamente isso impede Merleau-Ponty de tornar-se um estruturalista: o respeito radical a 

“estrutura” enquanto vivida. Se não é estruturalista, no sentido dado a este termo pelo surto francês dos anos 

50, ao menos as variantes estruturalistas que perpassam sua obra devem permitir entender como a 

fenomenologia pôde, com ele, “voltar às coisas mesmas”, justamente ouvindo as ciências, podendo encontrar 

sua gênese mundana, sem perder de vista aquilo que manifesta operativamente tal estrutura, a linguagem, com 

o que, “a propósito, não é preciso voltar às coisas mesmas” (MERLEAU-PONTY, 1992). 
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2 GENÉTICA DAS VARIANTES ESTRUTURALISTAS 

Se a filosofia francesa possui nitidamente sua tradição em Rousseau, Descartes, Diderot, Dalambert, 

Pascal etc, no pós-guerra está marcada pelo diálogo com a filosofia alemã, especialmente kantianos e 

hegelianos. Mas, ainda que isto seja verdadeiro, a filosofia francesa não perdeu jamais o seu traço “francês”, 

na medida em que esta França do pós- guerra vê fundar-se numa quase nova tradição científica, relativa às 

áreas humanas e as artes, não devedoras do “espírito alemão”. Assim é o nascimento da nova antropologia, 

marcada pelas pesquisas de Levi-Strauss, a merecer o comentário de Merleau-Ponty e a réplica daquele. 

Contudo, seu modelo científico pretendido é oriundo da lingüística, também florescente neste período, no que 

diz respeito à cientificidade das pesquisas sobre o humano. Nesta época, a antropologia ainda era um 

“departamento”, um tipo de estudo de inspiração darwinista, interessada pela evolução humana e as 

conseqüentes diferenças sociais, portanto, uma antropologia física, das distinções dos corpos, constatadas nas 

diferentes raças, o que somente conheceu mudança na virada do século XX, com o interesse pelos hábitos e 

costumes, dando origem as chamadas antropologia cultural e social. É neste contexto que se deve indagar pelo 

sentido da crítica fenomenológica à antropologia e como Merleu-Ponty poderá responder a isto, conforme sua 

leitura de Levi-Strauss e não, simplesmente, afastando o diálogo com a ciência desde um suposto dado 

ontológico. 

A contestação do fundo naturalista na antropologia parte de dentro da própria antropologia com a 

criação da teoria do parentesco de Levi-Strauss, possibilitadas pelas aulas de lingüística de Jakobson, encontro 

que representa a aplicação de certas idéias da lingüística à antropologia, segundo as quais os sons das palavras 

são convenções simbólicas, não tendo ligação natural com o objeto. Se uma palavra envolve o objeto é porque 

o som da palavra, a sua parte material, o significante, não se confunde com o sentido daqueles sons, que forma 

uma imagem, um conceito, uma idéia, que não é a coisa, mas imaterial, o significado. Trata-se de um som 

convencional ligado a uma idéia e não à coisa, tal como, nas relações de parentesco, deve-se entender que há 

troca de idéias, significações, e não de coisas. Ou seja, convenciona-se que é permitido casar com tais pessoas 

e não outras, por uma estrutura dita inconsciente, das próprias relações, tal como ocorre na língua. Mas, se é 

assim, os hábitos humanos e sua relação com a natureza devem responder a uma estrutura que corresponda a 

da linguagem, se esta não for retirada no nível natural em função do cultural ou vice-versa, mas de algum modo 

constituir sua manifestação mais nítida, embora ainda ambígua, dado que imanente. É na necessidade de 

compreender esta estruturação de hábito (natureza) e linguagem (cultura) que a intervenção fenomenológica 

torna-se marcante no movimento estruturalista, através de Merleau-Ponty. 

Mas, o que possibilitara esta intervenção já havia sido permitido com o mestre de Jakobson, Saussure, 

o primeiro a atentar para a existência da língua falada, que não se enquadra nem na literatura nem na gramática, 

que não é encontrável nos livros daquela língua, nem em suas regras ou nos dicionários. Saussure observa que 

a lingüística, até então, não estudava o movimento da língua falada, a língua em ato enquanto sistema. Esta 

língua se encontra na fala dos falantes enquanto ato de linguagem e não como regra. Levi-Strausss diria que 

se trata de um sistema “inconsciente” que os falantes possuem, na medida em que “os falantes”, o lugar do ato 

lingüístico, não seriam capazes de explicar tal sistema, mas ainda assim reconheceriam a fala coerente da 
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língua bem como outras enquanto não pertencentes à sua língua. Por isso, para que um falante tenha este 

“estoque mental” da língua, ela em seu sistema, não lhe é necessário nenhum conhecimento formal prévio. O 

formal cede lugar a um sistema imanente, o conhecimento se explica por uma operação anterior e, ainda assim, 

o rigor que se encontra aí é o de um sistema compartilhado por aqueles que são o lugar do próprio ato, os 

falantes. A língua, para Saussure, seria um sistema compartilhado pelos falantes de modo inconsciente, no 

sentido de anterior ao conhecimento das regras daquela língua. O conhecimento formal e o sujeito psicológico 

parecem ser dispensáveis em nome de um sistema e de uma comunidade, assim como as relações de parentesco 

em Levi-Strauss tornam-se também uma estrutura prévia: de dentro da própria ciência, a fenomenologia 

encontra um ambiente de diálogo (mas nem por isso de inclusão)9. 

Considerar que pertence a Saussure a distinção entre langue (língua, o sistema e as regras) e parole 

(fala, a execução em atos) nos importa para dar o passo genético fenomenológico: detectar, na história das 

ciências humanas, a possível origem de um sistema inconsciente na língua, como matriz da noção de estrutura: 

a língua é uma estrutura na medida em que é sistema, organizada e compartilhada por todos aqueles criados 

nesta estrutura, apesar de, sendo símbolo, ser difícil de determinar seus signos em função de sua imanência 

àquele grupo social. É somente de modo informal, para além das regras, mas manifestado aquém delas, que os 

indivíduos sabem falar. Se Lacan retornará a Freud desde a lingüística, por ter encontrado um fundamento não 

mais naturalista para dar conta da distinção psicanalítica entre genital e sexual, Merleau-Ponty, de modo 

semelhante, poderá romper com Sartre em direção à Husserl, para enfim mostrar que a fenomenologia pode e 

precisa discutir com as ciências, para, partindo da própria discussão, da própria linguagem, fazer mostrar-se o 

seu fundo de mundo, sem, com isso, deixar de trazer a fenomenologia para a descrição que permite mostrar 

sua abertura (não um fundamento) ontológica. Mesmo Lacan será precedido por Merleau-Ponty no que diz 

respeito à estrutura primordial entre a natureza, o corpo habitual, e o corpo sexual e cultural, ambos presentes 

na ambigüidade do gesto, do ato de expressão, da linguagem operante. O diálogo entre as ciências, até aqui 

com a lingüística e a antropologia, incluindo aí as ciências do corpo e as da alma, à luz do método 

fenomenológico, torna-se inadiável: entre elas, na sua charneira, também se deve mostrar um resíduo de mundo 

que não as impede de produzir e prosseguir, mas permite já operar com aquilo que está apenas no seu horizonte 

e que somente lhes é dado no futuro. 

A partir da intuição retirada da lingüística, Strauss passa a produzir os seus primeiros escritos com o 

nome de “antropologia estrutural” correspondendo ao seu método, dando novo impulso aos estudos 

antropológicos na França, minando de certo modo a antropologia filosófica com a nova reivindicação 

metodológica. Mas a filosofia não deixará de se ressentir e responder: tecerá crítica que recairá especialmente 

no pensamento estático característico por ignorar o processo histórico totalizante, o que então ferirá o coração 

                                                             
9 De maneira nenhuma tais considerações poderão ser tomadas pelo lado de dentro da tradição lingüística ou da antropológica. 

Em qualquer destes casos não se poderá compreender o projeto de Merleau-Ponty. Quer dizer, a análise das condições 
ontológicas estruturalistas que estariam variando nas ciências humanas daquele período está necessariamente para além das 

possibilidades criticas da própria antropologia ou da lingüística, no que diz respeito aos seus fundamentos ontológicos. É isso o 
que caracteriza como filosófica a discussão do autor. Basta como exemplo considerar que, graças a esta fenomenologia, pode-

se detectar como, no interior do estruturalismo, a teoria do inconsciente Freudiano foi modificada na antropologia ou como a 
lingüística de Saussure pôde ser “invertida” estruturalmente pela teoria psicanalítica da linguagem, com Lacan, ou a neurológica, 

quanto à afasia, com Gosdstein. 
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do marxismo e cujo descuido histórico merecerá, por sua vez, a crítica fenomenológica de Sartre. Entretanto, 

não estamos diante de uma novidade, como faz notar Merleau-Ponty ao mencionar Durkheim, segundo o qual 

“não devemos tratar o fato social como coisa” (MERLEAU-PONTY, 1975, p. 383). A consideração do 

fenômeno como “fato” implica em isolá-lo ou recortá-lo, com o que se torna irrelevante considerar seu 

“sentido”, limitando-se a explicá-lo e dispensando a necessidade de interpretá-lo.  

Diante disto Merleau-Ponty elogia Lévi-Strauss - afastando-se de Sartre que polemiza como o marxista 

no lugar de considerar as contribuições - que daria conta com seu método do problema do “sentido” e do 

ocultado, saindo do pré-juízo de Durkheim. O estruturalismo teria a qualidade de possuir “inteligibilidade”, 

não sendo mais necessário decidir entre a explicação e a interpretação (analíticos e hermeneutas). Ou seja, por 

um lado as relações de parentesco são, para Strauss, umas coisas que os indígenas possuem e compartilham tal 

como uma língua nos falantes, algo que, sem se dispor de uma gramática anterior, é possível reconhecer como 

sendo seu, aquilo que está “em toda e nenhuma parte”, e, por outro lado, como nenhum falante pode ensinar 

sua língua, ninguém da tribo pode ensinar o sistema oculto de parentesco. 

Diante disto, contudo, deve-se admitir que o antropólogo esteja interpretando, na medida em que a 

estrutura é uma invariável, não sendo, portanto, uma explicação inteiramente estranha ao hermeneuta. 

Entretanto, a estrutura é algo que somente pode ser encontrada junto aos integrantes da tribo, de seus 

depoimentos, cotidiano etc, recuperando, deste modo, isto que Merleau-Ponty chama de “estrutura vivida”. A 

invariável estrutural é um modo fundamental encontrado no vivido de cada integrante do grupo, de modo que, 

seja qual for o tipo de estrutura que se esteja procurando, ela somente pode ser compreendida enquanto vivida. 

Novamente esta compreensão, que exige do cientista a presença de sua análise perante os indivíduos que quer 

analisar, é algo que satisfaria o hermeneuta, muito embora já Sartre tenha ressaltado sobre este modelo a 

inexistência do histórico, que não responde como se instalou tal estrutura no grupo, não levando em conta, 

portanto, o tempo. 

3 LÓGICA DA ESTRUTURA NA HISTÓRIA DAS ANTROPOLOGIAS 

Estamos analisando justamente a variação da noção de estrutura, cuja ontologia só se descobre 

historicamente na medida em que seu uso vai variando ao migrar de uma ciência para outra, em sua implicação 

ontológica, seja da lingüística à antropologia, à hermenêutica, ou à psicanálise e à neurologia. Notemos, 

portanto, que Merleau-Ponty foi atento a isto, criticando ao final de seu texto a presença, em Lévi-Strauss, da 

pretensão de universalização em nome de um rigor científico não importado da ciência da natureza, o que não 

foi evitado sob pena de admitir-se uma interpretação inteiramente aberta, o que levaria a um subjetivismo, 

contrário a proposta estruturalista. Merleau-Ponty elogia a pretensão do estruturalismo de evitar o retorno ao 

naturalismo através da busca da estrutura como incorporada nos viventes. É esta estrutura incorporada em 

termos de vivência que merece ser destacada para o propósito fenomenológico. Mesmo na Fenomenologia da 

Percepção poderemos notar a relevância desta noção no que diz respeito ao esquema temporal na relação entre 

o corpo-habitual e o corpo-cultural, o que já compreende com clareza aquilo que a noção de estrutura somente 

irá confirmar, uma forma cujo todo está além das suas partes. 
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Este é o indicio ontológico que a história do diálogo destas ciências permite desvendar: as ciências humanas 

deste período são o sintoma, o lugar de um novo sentido, uma variação da significação possível de uso para a 

ontologia da “forma”. Assim se compreende porque tal variação é nascente do diálogo da lingüística e da 

antropologia, pois linguagem, sentido, pensamento e subjetividade não mais se afastam em função de uma 

ontologia antinômica dos diversos mundos. 

Portanto, notemos que o autor observa que Mauss antecipou Lévi-Strauss quanto à tentativa do uso da 

noção de estrutura, na analogia entre os hábitos culturais e sistemas sociais e a língua (MERLEAU-PONTY, 

1975). Quando o antropólogo descobre o sistema das trocas, não pretende com isso uma realidade concreta, 

não está a tratar de coisas, mas de significações, do valor simbólico que é atribuído às coisas em determinado 

povo (MERLEAU-PONTY, 1975, p. 385). Para tanto, é necessário que a estrutura seja algo diferente da soma 

de suas partes, uma vez que os termos de uma estrutura, separados, não possuem sentido algum. A estrutura 

não é a soma das partes, mas a lógica das partes, com o que cada parte tem um valor posicional, o qual é 

diferente de um valor em si. Portanto, a tarefa é buscar o todo, o modo como cada coisa encaixa-se no seu 

lugar, de forma que o sentido de algo consiste na hora e lugar em que acontece. Aí está a temporalidade 

histórica que o Fenomenólogo deve acusar enquanto o sentido comum as variantes internas de cada ciência. 

Esta é a abertura ontológica que cabe “fazer mostrar-se a partir de si mesma”. 

Assim dirá o antropólogo, por exemplo, que um mesmo ato é admitido em um ritual, mas não em uma 

situação cotidiana, de modo a valer e fazer sentido apenas em função da posição que ocupa no todo. Sendo 

que é isso que lhe dá um sentido, deve haver um sistema por trás dos hábitos. Merleau-Ponty encontra aqui 

uma intuição que lhe confirma o considerado já em 1945 ou mesmo em 42, a propósito de seu doutorado: há 

nas ciências humanas contemporâneas uma ontologia que compete ao filósofo esclarecer, que diz respeito à 

questão de como é possível compreender a ambigüidade desde onde o cientista fala e que, de certo modo, vê 

reproduzir-se no seu objeto quando inserido no próprio mundo em que se manifesta primeiramente. 

Não se trata apenas de afastar uma interpretação do fato social como coisa, como em Durkheim, mas 

também a noção, ainda idealista, de que a estrutura seria um sistema simbólico, uma forma ao modo da idéia 

platônica (MERLEAU-PONTY, 1975, p. 387). Uma “forma” somente interessaria quando pensada como 

aquilo que já Husserl chamara Gestalt, que, lida com o viés estruturalista, significaria: é a estrutura que dá 

sentido as coisas em função das suas posições no interior da estrutura. É este “todo” estruturalista que agrada 

a Merleau-Ponty, que lhe alimenta a esperança de comunicar a estructure e a Gestalt. A estrutura não é apenas 

um instrumento teórico do pesquisador, seu modelo genérico, mas traz a vantagem de ser real, ou melhor, 

espessa, de existir na medida em que coincide com a coisa, como seu sentido a ser decifrado e não interpretado. 

Sem dúvida isto oferece ao filósofo uma esperança, um otimismo, de poder abandonar as antinomias 

metafísicas em nome de uma complementaridade (MERLEAU-PONTY, 1975, p387) que deverá envolver 

inclusive o “eu” do indivíduo com o “outro”, assim como o filósofo falante se envolve com a própria linguagem 

sobre a qual e com a qual ele fala 10. Tratar-se-á de recuperar um sistema de equivalência vivido (MERLEAU-

PONTY, 1975, p. 389). Isso significa que não somente quando fazemos o estudo antropológico devemos 

                                                             
10 Na obra de Merleau-Ponty, isto é previsto pela Fenomenologia da Percepção e expresso a partir de Visível e Invisível 
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compreender o ponto de vista do outro, mas também que a explicação deve expor o pesquisador, que permita 

mostrar tanto o pesquisado ou estudado quanto o estudante: 

 

[...] as variáveis da antropologia devem ser encontradas, cedo ou tarde, no nível em que os 

fenômenos têm uma significação imediatamente humana. Nesse método de convergência 

ficamos embaraçados em virtude dos preconceitos antigos que opõem indução e dedução 

[...]. Em antropologia, a experiência é nossa inserção como sujeitos sociais num todo cuja 

síntese já está feita [...], pois vivemos na unidade de uma só vida todos os sistemas de que é 

feita nossa cultura. (MERLEAU-PONTY, 1975, p. 389). 

Trata-se de, na pretensão de estudar o outro, sermos exigidos a nos distanciarmos de nós mesmos, a 

tornarmo-nos etnólogos da nossa própria sociedade, com o que a outra cultura põe em cheque a nossa. Estudá-

la exige a própria crítica. 

Há aí uma segunda via rumo ao universal: não mais o universal de sobrevôo de um método 

estritamente objetivo, mas como que um universal lateral, cuja aquisição é possível através 

da experiência etnológica, incessante prova de si pelo outro e do outro por si. [...]. A etnologia 

[...] é a maneira de pensar que se impõe quando o objeto é “outro” e que exige nossa própria 

transformação (MERLEAU-PONTY, 1975). 

A opinião de Merleau-Ponty sobre o método etnológico é favorável na medida em que encontra 

ressonância com aquilo que já havia sido elaborado na Fenomenologia da Percepção, ou seja, que a estrutura 

somente pode ser recuperada a partir do vivido. Ainda que o modelo formal procure por uma explicação, 

também vai atrás de um código de significações, permitindo desvelar o que está por trás do objeto, a estrutura, 

não porque haja acesso ao real, senão porque, ao procurar decifrar tal código, o cientista coloca em cheque 

também os seus hábitos, conceito que na Fenomenologia da Percepção permite pensar a ambigüidade 

perceptiva do corpo em sua relação com o mundo natural. O antropólogo estruturalista tem a vantagem, 

portanto, de confirmar que é possível em ciência a experiência do habitual na sua relação com o cultural. Isso 

significa, respeitando a proposta Husserliana: não podemos aprender nada sobre a cultura do outro se antes 

não nos colocarmos entre parênteses. 

4 REDUÇÃO METÓDICA DO SOLO METAFÍSICO 

Muito antes do termo “estruturalismo” adquirir o sentido de método que encontramos em Lévi-Strauss 

ou mesmo em Jakobson, sua novidade já podia ser lida no Curso de Lingüística de Saussure. O estudo da 

língua, até então dividido entre a abordagem histórica, relativa à gramática histórica ou a filologia, e a 

normativa, das regras da gramática ou dos dicionários (SAUSSURE, 1969), fora distinguido da proposta de 

Saussure, do estudo da língua enquanto sistema, o que não excluíra as outras. Tratava-se de recuperar o sistema 

da fala nos falantes que a compartilham por traz da língua, o que, em certa medida, deveria ser inconsciente 11. 

                                                             
11 A noção freudiana de “inconsciente” obviamente está sendo modificada por Lévi-Strauss, na medida em que o falante da 
língua não precisa conhecer o sistema da língua para operá-lo. Porém, uma vez que sua justificação recai sobre a lingüística, tal 
variação poderá ser recuperada por Lacan em seu “retorno a Freud”, expresso na sentença muito conhecida segundo a qual “o 
inconsciente está estruturado em linguagem”. Este ir a vir na história da ciência humana exprime uma temporalização ontológica 
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Esta proposta não somente coloca um novo objeto de estudo, mas, acima de tudo, um novo método. Se o 

primeiro aspecto a ser determinado é o corte com as noções temporais e normativas relativas à língua, de como 

a língua evolui e quais suas regras, isto não deve causar estranheza quanto ao interesse posterior de Merleau-

Ponty como fenomenólogo, simplesmente porque este corte temporal não nega a intencionalidade, mas a 

confirma, pois, tratando-se do tempo historiográfico, abdica-se da dicotomia sujeito e objeto. Este corte com 

as disciplinas da lingüística que pressupõem o estudo evolutivo, como por exemplo, a fonologia e a sintaxe 

permitem a importante distinção entre “diacronia” e “sincronia”, a primeira sendo aquela que leva em conta a 

evolução no tempo e a segunda, a que faz um recorte e supõe provisoriamente uma fatia da língua. Ou seja, 

uma dinâmica e outra, estática. Talvez seja nesta diferenciação que resida toda a discussão filosófica acerca da 

adesão ou não ao estruturalismo, o que não deve exclui Merleau-Ponty que, por um lado, reconhecerá nesta 

compreensão da língua falada a possibilidade de tratar das relações inter- subjetivas sem ter que tornar a 

subjetividade mais um objeto e, por outro lado, criticará o estruturalismo lacaniano por ignorar a temporalidade 

intencional não só quanto ao sujeito, mas sobretudo, quanto a relação do eu com o outro, cuja estrutura ou 

forma deve passar tanto pelo corpo quanto pelo gesto, sendo a linguagem exemplo excelente. Em seu segundo 

capítulo, Saussure (1969) considera que está inaugurando um novo método na ciência humana, na medida em 

que “a matéria da lingüística constitui-se de todas as [...] humanas, [...] todas as formas de expressão”. É esta 

língua falada - esta linguagem operativa, que, essencialmente expressiva, necessariamente deve passar pelo 

corpo e, como tal, pelo outro, pela comunidade de falantes, portanto, de forma compartilhada e, por isso, pré-

teórica -, que interessará a Merleau-Ponty. A necessária mudança de método que surge no interior das ciências 

humanas deve-se, portanto, a uma alteração em sua ontologia: a rejeição do dualismo metafísico. 

Assim como ao se executar uma sinfonia pode ocorrer erros e variações em função do maestro sem 

que estas diferenças alterem a sinfonia como tal, também a língua falada deve-se a fonação a mercê das 

inflexões pessoais de cada falante, mas isso é irrelevante para a recuperação da estrutura da língua 

(SAUSSURE, 1969, p. 26) 12. Merleau-Ponty põe esta modificação inicial no berço do estruturalismo em 

diálogo com as outras ciências humanas, sem que isso seja feito pela posição de um filósofo externo que analisa 

dados tal como o cientista naturalista procura abstrair de si e do mundo em nome de um laboratório neutro. 

Com efeito, Saussure inicia tratando de uma estrutura que se dá nos falantes e, nem por isso, se resume a eles, 

evitando a distinção sujeito/objeto em nome da relação entre pessoal e impessoal, em vistas de sacar daí uma 

forma, nem como conceito nem como conjunto, que os envolve na própria operação da fala. Após a metáfora 

da sinfonia, é a metáfora do jogo de xadrez - e a presença da metáfora, por um lado, e da música e do jogo, por 

outro, não poderão ser entendidos como meros exemplos substituíveis - que permite entender a distinção entre 

o interno, as regras do jogo, e o externo, o diacrônico, onde mudar o material das peças não influi sobre as 

regras do jogo, mas alterar o número de peças modificaria o sistema interno do jogo. É este sistema que 

interessa à lingüística, ou seja, do fenômeno o que interessa é sua forma (SAUSSURE, 1969, p. 31). Deu-se a 

abertura fenomenológica para o diálogo possível entre a estructure e a Gestalt, seja na lingüística, na 

                                                             
que estamos descrevendo. 
12 É esta constatação metodológica que estará amparada pela distinção daquelas duas partes que constituiriam o estudo da 

linguagem: a langue, psíquica e não-individual e a parole, psicofísica e pessoal. 
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antropologia e na psicanálise ou na fenomenologia, na neurologia e na Gestalt-Psicologia. 

 

5 REDUÇÃO EPISTEMOLÓGICA DO OBJETO 

A tarefa do lingüista é responder qual o papel que a unidade significativa desempenha no jogo, o que 

exige não confundirem-se três aspectos do signo: o significante, o significado e o objeto 13. Com isso, o objeto 

ou a coisa colocada pelo signo não é relevante para a “existência” da estrutura, com o que se afasta o problema 

ontológico da relação palavra/mundo, na medida em que, conclui Saussure, o signo é arbitrário, dado que a 

linguagem é convencional. Este arbitrário da linguagem é o significante, com o que não é o mundo que não 

faz sentido, senão que a linguagem é que é um código. O significado seria tão somente uma imagem mental 

evocada no ouvinte ao se lhe dizer uma palavra e, por isso, é a linguagem que não pode apreender o sentido 

do mundo, sem que isso signifique que o sentido esteja ausente do mundo. Uma vez estando o mundo entre 

parênteses e sendo o signo algo que não possui significado positivo, significado nele mesmo, senão apenas na 

diferença com outros signos, o estudo do signo torna-se o do significante. Claro que não passa despercebido o 

problema da natureza do significado, ao qual é atribuído a noção de “mental”, mas ainda assim deve-se 

sublinhar que o ato de entender uma palavra depende antes da sua relação com as outras, por não serem elas 

portadores de sua significação, dependendo do lugar que ocupam dentro do sistema. O termo enquanto tal é 

posicional, ou seja, o sistema é um sistema de diferenças. Isso deve soar, contra a tradição metafísica, na 

consideração das diferenças entre as coisas desde elas próprias e não a partir de formas ideais ou universais, 

ou seja, que “toda a diferença “está”, pois, nas coisas, que são para si e têm por si mesmas as suas diferenças” 

(HUSSERL, p. 32). A estrutura é uma estruturação na alteridade, não redutível a cada uma das partes, 

encontrável em todo e nenhum lugar da língua operativa. 

O signo tem um valor posicional (SAUSSURE, 1969, p. 128). A parte não vale por si, mas tão somente 

na sua posição no todo, motivo pelo qual é o todo, o sistema, que interessa primordialmente. É deste modo que 

conhecer todas as peças de um jogo não é suficiente para jogar, conhecer todo o dicionário de uma língua não 

permite falar, como o dinheiro que tem um valor de troca no sistema financeiro e, em si, não possui valor 

algum, também como um indivíduo que se insere em um grupo operando com suas relações de troca e 

parentesco, ou como a vida que vivemos torna-se a própria forma com que existimos nela ou o próprio corpo 

que tocamos não permite encontrar ali isoladamente o seu “ser tocado”. Assim, o signo somente funciona nas 

trocas do conjunto da língua, que é, ao seu turno, um sistema, cujos elementos constituintes, os signos, não são 

suficientes quando simplesmente listados. A função não existe na matéria, mas tão pouco é possível sem ela: 

antes, é uma possibilidade de sua dinâmica. O que vem a ser esta possibilidade, inserida numa relação dinâmica 

que configura, estrutura, dá forma, e une a diferença entre pessoal e impessoal, é uma questão que é possível 

ler no método das ciências humanas contemporâneas, embora não somente aí, em função de uma ontologia 

comum, mas essencialmente expressa em suas possíveis variantes ou perfis, num “fundo” ontológico que não 

                                                             
13 O signo de uma língua é a unidade significativa que nem sempre coincide com a palavra, pois nem todo signo de uma língua 
é palavra. Por um lado, o significante é a matéria ou a parte física da palavra, seja seu som ou sua grafia, por outro lado, o 

significado é o sentido da palavra, embora o som e o sentido sejam dois sentidos que sempre vem juntos. 
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quer se separar do método, do modo de acesso as próprias variáveis em aberto. Trata-se dos diversos modos 

de visar um mesmo mundo, nunca visável do mesmo modo e, nem por isso, sempre diferente em absoluto: 

trata-se do reconhecimento da alteridade entre o objeto e a razão. 

O próprio Saussure foi capaz de promover abertura para a questão sobre o estatuto ontológico do 

objeto, o que a teoria psicanalítica da linguagem elaborada por Lacan é talvez a conseqüência mais explícita. 

Quando explica que a arbitrariedade entre a relação do significante e o significado permite entender porque o 

fato social fixa os valores lingüísticos (SAUSSURE, 1969, p. 132), ou seja, que não há linguagem privada, 

que, individualmente ninguém monta um código que por isso sempre terá um caráter comunitário, Saussure 

faz a linguagem funcionar no uso da comunicação, como uma troca. Deste modo, não basta considerar que o 

sistema não se constitui pela soma de seus termos, senão que ele mesmo é um acontecimento emergente da 

troca, na alteridade, anterior a qualquer noção de sujeito ou mesmo de linguagem privada, jogando o falante 

para o jogo da fala, para a sua comunidade, numa troca comum com o outro, um quiasma que permite a sorte 

do sentido dos signos que não habita o interior formal da linguagem. A linguagem é essencialmente operativa 

não só porque os termos isolados não tenham sentido próprio, senão porque o falante não existe, mas a 

comunidade dos falantes, o seu código não é uma coisa. 

Tanto para o sujeito quanto para a comunidade ou ainda para a própria língua, ou seja, em todos os 

níveis, aparece a relação recíproca de mesmo e outro. Ou seja, dizer que é necessário operar com estes dois 

eixos na investigação do valor estrutural das palavras significa que uma palavra pode ser comparada com a 

significação ou com outra palavra (som). A alteridade passa a ser ela própria variável, pois não é apenas como 

uma viga-mestra ou um pilar central da tenta do indígena, pois ainda que entre nós e o mundo haja uma 

charneira (MERLEAU-PONTY, 1994), cada um destes termos são eles próprios uma membrure (MERLEAU-

PONTY, 1975, p. 394). Está desconstruída a existência ontológica de uma estructure como objeto. 

 

6 UNIVERSALIDADE LATERAL E ALTERIDADE 

Merleau-Ponty tece análise das implicações ontológicas da antropologia estruturalista com vistas a 

encontrar entre as ciências um exemplo claro de método não fundado na dicotomia cartesiana sujeito/objeto, 

o que é respondido positivamente pelo próprio Lévi- Strauss no seu prólogo ao La Pensée Sauvage, texto em 

que o autor defende que no homem “primitivo” não há um conhecimento pré-lógico, uma carência da passagem 

do concreto ao abstrato, senão uma lógica do concreto, situada entre “o preceito e o conceito”, a região ou 

campo do signo, afirmação que permite Merleau-Ponty entender que o autor favorece a fundação das ciências 

humanas como semiologia (MERLEAU-PONTY, 1975, p. 384). 

Merleau-Ponty atenta para a estrutura enquanto aquilo que possui os falantes, “tanto no uso vivo da 

fala quanto no poético, onde as palavras parecem falar por si mesmas e tornarem-se seres” (MERLEAU-

PONTY, 1975, p. 386). Esta noção deve ser confrontada com a distinção entre fala falada e fala falante, 

conforme a Fenomenologia da Percepção 14. Merleau-Ponty também já adianta que a fruição da fala falada 

                                                             
14 A fala falante é definida como intenção significativa nascente, em que a existência se polariza em certo “sentido” indefinível 

por qualquer objeto natural, razão pela qual cria a palavra como apoio do seu próprio não- ser, origem da fala falada, cujo ato 
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sobre aquilo que está aí retido como um adquirido aplica-se a primeira fala da criança, o que mais tarde torna-

se tema ainda mais explícito e amplo, agora em discussão direta com o estruturalismo de Saussure, logo nas 

primeiras páginas de A Linguagem Indireta e as Vozes do Silêncio, acerca do sentido do signo desde a fonética 

infantil, que teria o poder de ir além de si quando, pelo ato de falar, o faz “atar com o outro em um único todo”, 

conforme suas palavras em L'homme et l'adversité [O Homem e a Adversidade]. Do ponto de vista da fala 

exprimida, tanto na regra quanto na fonética os homens são tidos pela estrutura na medida da sua inserção 

comunitária entre eu e outro, que, como lingüística, deve ser também habitual e expressiva. É na relação 

temporal- intencional, na forma ou campo transcendental, ou ainda, no sentido que se extravasa através do 

signo, que se poderá encontrar a estrutura oculta, inconsciente, existencial. Por isso se pode afirmar que o 

estruturalismo limita-se a comungar com o projeto de Estrutura do Comportamento e da Fenomenologia da 

Percepção, “em substituir as antinomias por relações de complementaridade (MERLEAU-PONTY, 1975, p. 

387)”. O outro de mim, o Outro do método e o Outro da filosofia, são sempre perfis diferentes em que o mesmo 

se mostra, em que a mesmidade e a alteridade, a identidade e a diferença, clamam antes por um campo comum 

desde o mundo compartilhado. 

Com efeito, é este questionamento fenomenológico acerca da relação entre identidade e diferença, 

mesmo e outro que encontra excelente expressão no estruturalismo. É este horizonte critico que faz da Gestalt, 

do campo, da estrutura etc, não mais uma interpretação do mesmo, senão outra de suas próprias variantes, 

segundo os diversos perfis que na coisa inserida no mundo pode se abrir para o contato possível. E uma vez 

que a própria estrutura é ontologicamente variante, é coerente esperar epistemologicamente variantes 

estruturalistas. O que a antropologia estruturalista mostra ser possível é tomar como “objeto” a própria 

alteridade em termos de con-vivência do diferente enquanto complementar, em contraposição as antinomias 

metafísicas presentes nas ciências 15. 

CONCLUSÃO 

Merleau-Ponty é fiel à proposta Husserliana na medida em que mantém o otimismo de uma “outra 

universalização”, a alteridade por complementaridade, exemplificada pelo seu comentário a etnologia 

(MERLEAU-PONTY, 1975, p. 387), capaz, segundo ele, de promover a ampliação da razão por dirigir-se à 

ontologia. Trata-se, por um lado, de criticar a posição epistemológica que o autor chama de “observador 

absoluto” e, por outro lado, a ontologia, ou melhor, a ousiologia das substâncias antinômicas separadas e 

fixadas como dados para uma explicação, sujeito e objeto. É necessário ressaltar os lugares onde um método 

que leva em conta a alteridade do mundo também se dirige a uma ontologia do devir, da história, do sentido, 

                                                             
constitui expressões culturais. 
15 O mesmo deve valer para a própria filosofia, para o “outro da filosofia”, em oposição ao tratamento fechado que em Hegel 

torna irracional todo pensamento outro que não a razão metafísica, pois, como “Husserl havia compreendido (que) nosso 
problema filosófico é abrir o conceito sem destruí-lo”, então, “a unidade do espírito humano não se fará por vínculo simples e 

subordinação da “não-filosofia” à verdadeira filosofia” (MERLEAU- PONTY,1975, p. 409). “Como entre a criança e o adulto, 
a relação não é a da ignorância e do saber, nem a da não filosofia com a filosofia” (MERLEAU-PONTY, 1975, p. 409) pode 

sê-lo, mas um aprender com o outro “a reencontrar o contato com o ser, opção inicial de onde nasceu (a filosofia ocidental), a 
medir as possibilidades que, ao nos tornarmos “ocidentais”, fechamos para nós e, talvez, reabri-las” (MERLEAU-PONTY, 

1975, p. 411). 
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da reconstrução contínua dos seus elementos. Neste sentido, Merleau-Ponty reconhece inicialmente na Teoria 

da Gestalt e na Fisiologia Organísmica e, posteriormente, na Lingüística e na Antropologia Estruturalistas, 

variantes possíveis para a razão alargar a si mesma, a partir da coisa sobre as quais se ocupam por tomarem 

tais objetos como produções e significações cujo sentido ou historicidade são também variáveis. Portanto, não 

se pode falar de uma variante estruturalista na obra de Merleau-Ponty sem que isso implique na variação das 

próprias coisas, seja enquanto vividas (ontologia), seja enquanto objetos da ciência (epistemologia). A variante 

não é em-si e por-si, mas em-si-para-nós. Compreendê-la exige o nosso próprio alargamento. Este alargamento 

pertence ao mundo vivido, mas não porque haja na história humana uma evolução ou produtividade da razão 

sobre o mundo onde o sentido seria criado, mas antes porque a razão se mistura historicamente com o seu 

outro, num sentido que não é seu produto, mas seu próprio acontecimento e, como tal, aberto e indeterminado 

para a própria razão. Não se trata de procurar uma variante interna formal, uma lei intrínseca entre mesmo e 

outro, ser e nada, no lógos, mas compreender que o próprio lógos tem seu outro, cuja radicalidade está em não 

ser para ele um “ilógico”, mas um “outro lógos”, tal como o outro é sempre para nós, um “outro eu”. 

ABSTRACT: The theme of this work is the phenomenological dialogue with the humanities, as its claim to 

universality. To do this you will need to consider the phenomenological attitude of openness to other modes 

of rationality than philosophy, like that made by Merleau-Ponty. It can be said is that this otherness that will 
show both the philosophy as to where the science part of their conditions of possibility. The lynchpin of this 

research is that the concept of structure to allow variations in their search in the history of the humanities itself 

implication between the researcher and his object, the method and the world, I and the other, the identit y and 
difference. 

KEYWORDS: phenomenological attitude, humanities, estructure. 
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PRÁTICAS DE ENSINO INTERDISCIPLINARES EM CURSOS DE GRADUAÇÃO 

EM ADMINISTRAÇÃO - UM ESTUDO DE CASO NA FACULDADE ESTÁCIO DE 

SÁ DE SANTA CATARINA 
Cristiane JEREMIAS (FESSC); Marcelo SILVEIRA (FESSC); Patrícia VENDRAMINI (UDESC) 

RESUMO: Este artigo se propõe a relatar a experiência da Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina na 

realização de práticas interdisciplinares do curso de graduação em Administração, do ano de 2001, quando 

esta filosofia foi implantada na instituição, até o segundo semestre de 2007, apresentando a evolução que o 
processo teve ao longo do tempo. Será possível perceber, por exemplo, como a rotina de atividades 

desenvolvidas por professores e alunos todos os semestres tornou-se parte integrante da cultura da instituição 

e, principalmente, como este tema provocou uma mudança nos métodos de ensino da escola. A partir da busca 
pelo desenvolvimento das habilidades e competências exigidas pelo mercado, foram criados mecanismos para 

garantir que o processo de aprendizagem não fique limitado à sala de aula, dentro do escopo de uma única 

disciplina. 

PALAVRAS-CHAVE: ensino-aprendizagem; interdisciplinaridade; competências. 

1 PANORAMA INICIAL 

A Faculdade Estácio de Sá se instalou em Santa Catarina em agosto de 2000 com o propósito de 

formar cidadãos críticos, prontos para atuar e transformar o ambiente em que vivem. Esse objetivo não poderia 

ser alcançado pelo processo de educação tradicional, encerrado em sala de aula, dentro da perspectiva isolada 

de diferentes disciplinas. Era necessária a construção de um processo de aprendizagem baseado na integração 

dos conhecimentos, se a instituição desejava produzir egressos com senso crítico, capazes de enxergar o 

ambiente de forma sistêmica, não fragmentada. 

A opção encontrada a época foi o desenvolvimento de um processo de avaliação diferente do 

tradicional, que possibilitava ao aluno argumentar, criar, estabelecer relações e refletir a respeito dos conceitos 

apreendidos sobre a realidade socioeconômica e cultural, de forma global, incentivando a atuação em equipes 

interdisciplinares, com temáticas voltadas à responsabilidade social, justiça e ética profissional. 

A Prova Interdisciplinar (PI), desenvolvida pela Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina, 

fundamentava-se em uma tentativa de proporcionar ao acadêmico uma nova visão na solução dos problemas 

que exigia um processo dialético, com interpretação e integração de conteúdos. E, ainda, enquanto processo 

sistemático de avaliação tinha a pretensão de oferecer subsídios para esclarecer e aprofundar a análise do curso, 

contribuindo para a melhoria do padrão de ensino. Além disso, essa estratégia de avaliação tinha como objetivo 

tornar-se um diferencial competitivo em seus projetos pedagógicos. 

Ao longo do tempo, porém, ficou claro que o fato da avaliação ser interdisciplinar não garantia 

necessariamente que o processo de ensino-aprendizagem também o seja. Assim, criou-se um gap entre a ação 

e seu respectivo controle, o que despertou a necessidade de se criar todo um sistema de educação próprio e 

singular, com práticas continuadas que garantissem a criação de uma cultura interdisciplinar. Essa conclusão, 

no entanto, foi possível somente após alguns anos de discussão e de práticas interdisciplinares. 
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2 FUNDAMENTOS DA INTERDISCIPLINARIDADE 

O ensino da Ciência da Administração no Brasil é um fenômeno bastante recente. A primeira escola 

de administração brasileira, a Fundação Getúlio Vargas, foi criada em 1944. Seguindo o padrão norte 

americano, as escolas brasileiras reproduziram em suas matrizes curriculares e métodos de ensino, a estrutura 

departamental das organizações. Assim, foram criadas disciplinas voltadas para cada área da organização, 

como por exemplo, administração financeira, recursos humanos, produção e marketing entre outras. O 

currículo dos Cursos de Administração volta-se, portanto, para a construção do saber baseada na formação 

especializada, conduzida por um professor também especializado, responsável por uma das diversas disciplinas 

que o integram. 

Esse modo de pensar é uma herança da Revolução Industrial, em que a divisão do trabalho em tarefas 

especializadas produziu como conseqüência, a divisão e especialização do conhecimento. Afinal, não faz 

sentido ensinar a alguém todo o processo, se ele vai executar apenas uma parte deste. 

Santomé (1998) observa que esse processo de desqualificação e atomização de tarefas ocorrido no 

âmbito da produção foi reproduzido no sistema educacional. De acordo com Alarcão (2001), a educação está 

fortemente marcada pela disciplinaridade, o que dificulta a preparação para viver a complexidade da 

atualidade, não potencializando o desenvolvimento global do ser humano. 

Entretanto, vários autores discutem a necessidade de integração do conhecimento para a solução dos 

problemas organizacionais contemporâneos, pois as partes são interdependentes, ou seja, se relacionam e 

exercem influência umas sobre as outras. Não existem, segundo estes autores, problemas de marketing ou 

finanças e sim problemas gerenciais. Assim, o administrador contemporâneo deve possuir visão sistêmica, ou 

seja, ver o todo e as partes simultaneamente, para que possa fazer conexões entre os conhecimentos adquiridos, 

promovendo o entendimento da parte em relação ao todo para ampliar a variedade e abrangência das soluções 

propostas. 

Mas como é possível formar um profissional com esse perfil em um currículo fragmentado, em que 

as disciplinas estão contidas em ilhas, isoladas e na maior parte das vezes incomunicáveis entre si e com a 

realidade? 

As novas diretrizes do Ministério da Educação para os cursos de graduação em administração 

prevêem que por meio da interdisciplinaridade, deve-se promover a integração horizontal e vertical dos 

conteúdos, indo além da mera aglutinação de conteúdos e de sua especialização ao longo do tempo. Além 

disso, as matrizes curriculares dos cursos de administração devem refletir a realidade da região em que atuam. 

A mudança de foco na formação do indivíduo dá-se em função das novas exigências da sociedade. 

Requer-se do egresso dos cursos de administração, o desenvolvimento de conhecimentos objetivos e subjetivos 

que envolvam elementos de natureza vivenciados nos mais variados contextos: político, social, cultural, 

organizacional e individual (ANDRADE e AMBONI, 2003). O desenvolvimento de competência extrapola as 

práticas educacionais até então desenvolvidos e volta-se para o desenvolvimento de modelos cognitivos com 

interações entre os contextos sociais e organizacionais, que envolvam o saber-fazer, o saber-ser e o saber-agir. 

(MORIN, 2001). 



48 
 

Essa orientação tem levado as Instituições de Ensino Superior (IES) a incentivar práticas como a 

utilização de estudos de caso, simulações da realidade, que retratam situações reais vividas em empresas, em 

que os alunos se vêem obrigados a criar soluções com base nos conhecimentos adquiridos, na projeção de 

cenários, a partir de decisões mais conscientes, gerando soluções mais sustentáveis. No entanto, essas práticas 

costumam se dar de forma isolada, integrando, quando muito, duas ou três disciplinas de áreas afins. 

A exploração dos conteúdos de modo disciplinar, fragmentado e específico produz conhecimento de 

forma elementar, também disciplinar, fragmentado e específico. Em contrapartida, a utilização da 

interdisciplinaridade, estabelece trocas recíprocas entre as disciplinas com enriquecimento mútuo entre elas 

(OLIVEIRA e GIORDANI, 2001). 

Sob esta perspectiva percebe-se que a interdisciplinaridade surge com a finalidade de corrigir 

possíveis erros e a esterilidade, acarretada por uma ciência excessivamente compartimentada, isolada, em que 

os conhecimentos não possuem comunicação entre si (SANTOMÉ, 1998). O contexto interdisciplinar, desta 

forma, envolve uma mudança de paradigma no processo global de ensino. 

Segundo Zabala (2002, p. 36), 

O enfoque globalizador pretende oferecer aos alunos os meios para compreender e atuar na 

complexidade. Parte da idéia de que somente é possível dar respostas aos problemas 

complexos com um pensamento global capaz de construir formas de aproximação com a 

realidade e que superem as limitações procedentes de algumas disciplinas extremamente 
compartimentadas. 

A interdisciplinaridade reconhece as fronteiras criadas arbitrariamente pelo homem nas diversas 

áreas do conhecimento, no entanto, propõe a criação de caminhos que permitam a conexão, a troca, a parceria 

e a integração, porém sem desconsiderar a diversidade. 

É importante destacar que existem diferenças conceituais entre termos comumente usados como 

sinônimos, como por exemplo, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Segundo Santomé (1998) e Zabala 

(2002): 

1. A multidisciplinaridade é a organização de conhecimentos mais tradicionais. Os conteúdos 

escolares são apresentados por matérias independentes umas das outras; 

2. Já na pluridisciplinaridade há relações complementares entre as disciplinas afins. Por 

exemplo, no caso da História, há a história da arte, a história da literatura e outras; 

3. Na interdisciplinaridade há a interação de duas ou mais disciplinas. É estabelecido um 

contexto mais amplo em que uma disciplina depende da outra, resultando em intercomunicação 

e enriquecimento recíproco; 

4. Na transdisciplinaridade há o grau máximo de relações entre as disciplinas. Busca-se 

constituir uma ciência que interprete a realidade sem fragmentações; 

5. Por último, na metadisciplinaridade, não há a dependência direta de alguma disciplina. Ou 

seja, não há a preocupação de se identificar essa ou aquela área de conhecimento em uma ação 

global desenvolvida. Os temas transversais podem ser situados nessa visão. 



49 
 

A interdisciplinaridade é um conceito em construção. Sua utilização na elaboração do conhecimento e 

suas conseqüências, ainda é um tema pouco explorado. Porém, é essencial que esse processo seja construído 

coletivamente. A experiência da Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina nesse processo segue esse princípio 

fundamental. Os resultados obtidos ao longo desses sete anos de experiências interdisciplinares serão 

apresentados a seguir. 

3 A INTERDISCIPLINARIDADE NA FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE SANTA CATARINA 

A história da interdisciplinaridade na Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina teve início em 2001, 

com a aplicação da Prova Interdisciplinar (PI). A idéia inicial era que este processo de avaliação produzisse 

resultados que, uma vez analisados, permitissem a instituição corrigir e melhorar suas práticas pedagógicas. 

Os dados obtidos nos primeiros anos de interdisciplinaridade, geraram alterações nas práticas de ensino e 

aprendizagem da faculdade, inclusive na própria metodologia interdisciplinar. A seguir, serão apresentadas as 

mudanças ocorridas ao longo dos sete anos de aplicação dessa filosofia. 

3.1 Primeiro semestre de 2001 

Como mencionado anteriormente, a primeira experiência interdisciplinar da Faculdade Estácio de Sá 

de Santa Catarina foi a aplicação, no primeiro semestre de 2001, da Prova Interdisciplinar (PI), que era uma 

tentativa de proporcionar ao acadêmico uma visão globalizada de situações encontradas nas empresas e que 

requer interpretação, solução e integração de conteúdos. Tinha como segundo objetivo oferecer subsídios para 

aprofundar a análise da eficácia das práticas de ensino do curso de administração da instituição. E a pretensão 

de tornar-se um diferencial competitivo da organização. 

Nesta primeira experiência, a Faculdade contava com 12 professores e 210 alunos. As questões foram 

elaboradas de forma independente a partir de um texto de referência e reunidas em um só documento. A prova 

teve caráter facultativo, de modo que alguns alunos optaram em fazê-la, em substituição a uma das avaliações 

realizadas no 2° bimestre. 

O ponto que mereceu maior destaque nessa experiência foi a forte resistência do corpo docente, que 

não acreditava nessa nova forma de avaliação e a considerava um trabalho a mais a ser realizado, não 

enxergando os benefícios do processo. 

Além disso, o processo não era verdadeiramente interdisciplinar como é possível perceber por sua 

descrição, pois as questões elaboradas de forma independente continuavam limitadas ao escopo da disciplina, 

sem a integração devida. Essa experiência, no entanto, gerou a percepção da necessidade de melhorar o 

modelo, para que fosse construída uma metodologia verdadeiramente interdisciplinar, que contribuísse de 

maneira efetiva para a formação acadêmica do egresso da instituição. 
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3.2 Segundo semestre de 2001 

Na segunda PI, a faculdade já possuía 547 alunos e 35 professores. O caráter facultativo da primeira 

avaliação foi substituído pela obrigatoriedade de realização da prova, que passou a compor parte da nota final 

de todas as disciplinas cursadas pelos alunos. Foi criada uma estrutura própria para a coordenação da atividade, 

composta por duas professoras responsáveis pelo ajuste na linguagem, nos enunciados e no padrão de resposta 

esperado, fator inovador neste semestre. As resistências foram minimizadas, tanto por parte do corpo docente 

quanto do corpo discente. 

Nesta fase, iniciou-se a elaboração de questões baseadas em estudos de caso. A prova continuou não 

cumulativa, primando pela horizontalidade, até que se pudesse avançar à verticalidade entre as fases. A 

verticalidade requer uma maior interação dos professores em suas práticas, visto que o processo não se resume 

ao momento de avaliação apenas. 

3.3 Primeiro semestre de 2002 

A instituição passou pela sua terceira experiência na elaboração e aplicação da Prova Interdisciplinar 

no primeiro semestre de 2002, quando já contava com 870 alunos e 64 professores. A novidade aqui foi o 

compartilhamento dos alicerces epistemológicos de cada disciplina com os demais professores, inclusive de 

outras fases, tornando públicos os referenciais de conhecimentos abordados em sua disciplina. Os professores 

puderam perceber as afinidades das disciplinas, os pontos em que elas se conectavam, o que favoreceu a 

elaboração de questões que pudessem abranger o aprendizado de mais de uma área simultaneamente. 

Em seguida, constituiu-se a comissão da PI, composta por cinco professores, além das 

coordenadoras. Essa comissão ficou responsável pela organização e operacionalização da atividade. 

Escolhido e distribuído um texto base para cada fase, cujo assunto estivesse diretamente relacionado 

ao conteúdo ministrado, os professores encaminharam suas sugestões de questões, muitos vezes em grupos, 

que as elaboravam de comum acordo. 

Algumas questões ainda permaneciam sem relação com o texto. Nesses casos, o professor era 

procurado e solicitado a realizar as devidas adequações. Essa situação também proporcionou a aproximação 

de conteúdos, pois o padrão de resposta esperado não raras vezes esteve muito próximo de outra resposta, 

complementando-se e enriquecendo-as mutuamente. 

Outra novidade, nesse semestre, é que os resultados obtidos no processo geraram a necessidade de 

investigar as práticas de ensino dos docentes, chamados a refletir sobre o assunto, visto que, a filosofia 

interdisciplinar possui implicações pedagógicas que extrapolam o aspecto técnico e metodológico e atinge o 

comprometimento com o saber produzido. 

3.4 Segundo semestre de 2002 

Em virtude do crescimento da instituição e da complexidade da atividade, neste semestre 



51 
 

institucionalizou-se a filosofia interdisciplinar na Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina, com a criação da 

Coordenação de Estudos Interdisciplinares, que nomeou um professor para coordenar todas as fases do curso 

e um professor por fase como articulador das disciplinas daquela fase. 

O desenvolvimento da Prova Interdisciplinar neste quarto estágio trouxe um novo desafio: o número 

de provas a serem corrigidas, em torno de 1000, contendo cinco questões discursivas por prova, o que produziu 

um enorme volume de trabalho. 

A estrutura da prova foi modificada, com o objetivo de proporcionar uma maior liberdade aos 

professores. As provas, classificadas por fase, possuíam um texto base e entre uma e três perguntas discursivas 

interdisciplinares, ou seja, que envolviam conhecimentos de duas ou mais disciplinas simultaneamente, e 

perguntas objetivas específicas de cada disciplina. Esse modelo solucionou um dilema que era o 

enquadramento dos chamados alunos irregulares, aqueles que cursavam disciplinas em diferentes fases. Para 

esses alunos, a prova foi montada com questões objetivas de todas as fases, para que ele identificasse, a partir 

dos códigos inseridos no enunciado, as disciplinas que estava cursando. Continha ainda questões discursivas 

(interdisciplinares), da fase em conclusão ou completamente cursada. 

Muitos alunos resistiram a essa forma de ajuste, pois consideravam o conteúdo da disciplina, 

concluída em fases anteriores, esquecido. Esse dado reforçou ainda mais a necessidade de um alinhamento 

vertical dos conteúdos, até então deixado de lado. 

3.5 Primeiro semestre de 2003 

Neste semestre a Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina decidiu que todos os seus cursos 

deveriam adotar a avaliação interdisciplinar. Além do curso de Administração, os cursos de Direito, 

Fonoaudiologia, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Turismo aderiram ao processo. O modelo de prova 

continuou o mesmo utilizado no semestre anterior. 

A crescente quantidade de alunos irregulares, fruto de uma política rigorosa de avaliação adotada 

pela instituição, obrigou a Coordenação de Estudos Interdisciplinares a promover mudanças na prova, que 

recebeu o suporte de um software especialmente desenvolvido, capaz de identificar as disciplinas cursadas 

pelo aluno e, com base nessa informação, determinar que questões deveriam estar contidas em sua avaliação. 

O sistema permitiu a alimentação de dados a partir de acessos externos, de maneira que cada professor pode 

inserir suas questões objetivas e os estudos de caso a serem utilizados em suas próprias residências. 

O software eliminou trabalhos operacionais, reduziu o desgaste e aumentou a credibilidade do 

instrumento de avaliação, que continha menos erros que as experiências anteriores. A tecnologia ajudou a 

consolidar o processo e criar uma cultura interdisciplinar, transformando-a em prática. 

3.6 Segundo semestre de 2003 

A instituição já possuía cerca de 2000 alunos e um corpo docente de 144 professores neste semestre. 

O software criado no semestre anterior passou por alterações, que acompanharam as mudanças nas normas de 

enquadramento dos alunos, de forma que o processo fosse otimizado. Tornou-se possível, por exemplo, utilizar 
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imagens, gráficos, tabelas e esquemas, que eram automaticamente inseridos nas provas, como anexos de um 

e-mail. 

Surgiu a necessidade de ampliar as atividades interdisciplinares que não se limitavam 

exclusivamente à prova. Os professores passaram a realizar trabalhos conjuntos, unindo disciplinas antes 

estranhas entre si. 

3.7 Primeiro e segundo semestres de 2004 

A Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina iniciou o ano letivo com 3200 alunos matriculados e 

175 professores. No curso de Administração eram 1700 alunos matriculados. A Coordenação Interdisciplinar 

contou nesse semestre com uma comissão composta por quatro professores, que eram responsáveis por alinhar 

a prova com cada uma das quatro habilitações do curso de administração (geral, sistemas de informação, 

marketing e comércio exterior). 

Após seis semestres de experiência interdisciplinar, a instituição decidiu avançar novamente no 

processo. Entendeu-se que a avaliação ainda não estava suficientemente integrada no sentido horizontal e se 

optou pelo agrupamento do conteúdo das disciplinas em módulos, em uma tentativa de descaracterizar o 

fracionamento do conteúdo. 

As oito fases dos cursos de administração e suas habilitações foram divididas em 

quatro módulos, denominados comportamental, ferramental, profissionalizante e avançado: 

• Módulo Comportamental: baseado nas disciplinas de primeiras e segundas fases, incluía disciplinas de 

formação básica, com grande ênfase no comportamento humano nas organizações, como por exemplo, Teoria 

Geral da Administração, Psicologia e Sociologia. 

• Módulo Ferramental: baseado nas disciplinas de terceira fase, incluía disciplinas, como por exemplo, 

Organização, Sistemas e Métodos e Contabilidade, que aparelhavam o aluno para tomar decisões mais 

eficientes. 

• Módulo Profissionalizante: baseado nas disciplinas de quartas e quintas fases, que representavam as 

áreas da Administração, como por exemplo, Administração de Recursos Humanos, Administração Financeira 

e Mercadológica. 

• Módulo Avançado: baseado nas disciplinas das sextas fases em diante, que na época, estavam 

relacionadas às habilitações do curso (Geral, Comércio Exterior, Gestão de Sistemas de Informação e 

Marketing). 

Os alunos irregulares continuavam representando um problema. Optou-se por enquadrá-los nos 

módulos de acordo com o percentual de disciplinas já cursadas ou em curso no semestre. 

A avaliação abordou assuntos do cotidiano, com temas escolhidos em comum acordo com todos os 

professores nas oficinas de planejamento e capacitação docente realizadas no período de recesso escolar que 

antecedem às aulas e que serviram também para reforçar a cultura interdisciplinar dentro da instituição e 

promover a troca de informações e experiências sobre os conteúdos ministrados nas diversas disciplinas. 

Optou-se pelo caso da empresa Parmalat, que à época estava sendo amplamente debatido pela 
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imprensa e que, portanto, possuía muitas informações a disposição dos acadêmicos. Procurou-se na prova 

avaliar a situação da Parmalat sob o enfoque das várias disciplinas cursadas pelos alunos, o que caracterizaria 

não a interdisciplinaridade em si e sim a metadisciplinaridade. 

A avaliação teve duas etapas nesse semestre. Além da prova, houve a construção de trabalhos 

interdisciplinares desenvolvidos em período extra-classe, com peso de 25% do total da prova interdisciplinar, 

em que os alunos dispuseram de material para consulta e construção das respostas. Esta etapa serviu para que 

o acadêmico se familiarizasse com o novo modelo de avaliação e estivesse preparado para a segunda etapa. 

Na segunda etapa, com peso de 75% do total da prova interdisciplinar, os alunos responderam 

perguntas, em sala de aula, em data previamente definida no calendário acadêmico do semestre, sem, no 

entanto, dispor de material para consulta. 

Na correção da avaliação foram considerados os conhecimentos adquiridos com base nas disciplinas 

e na experiência profissional do acadêmico. Para isso, foram construídas questões abertas, que avaliavam a 

argumentação, coesão e coerência textual, nível de informação sobre o caso em questão e adequação ao tema 

proposto. As notas obtidas foram computadas em todas as disciplinas cursadas pelos alunos. 

Houve uma reação extremamente positiva dos discentes e docentes do curso, o que motivou a 

manutenção da mesma metodologia no segundo semestre de 2004. 

3.8 Primeiro e segundo semestres de 2005 

A interdisciplinaridade havia adquirido um custo elevado para a instituição e optou- se por eliminar 

a Coordenação de Estudos Interdisciplinares da estrutura formal da instituição. Além disso, a PI (Prova 

Interdisciplinar) também foi eliminada. 

Optou-se por uma nova metodologia em que cada fase fez opção, por meio de uma disciplina 

considerada âncora, por um projeto integrador, que recebeu o nome de atividade interdisciplinar e, na qual, as 

demais disciplinas da fase deveriam estar envolvidas. 

Outra diferença é que cada fase escolheu um livro, que deveria ser lido pelos alunos e cuja cobrança 

seria feita por meio de um position paper e de questões contidas na prova relacionando o livro ao conteúdo da 

disciplina escolhida pelo grupo para tal atividade. As demais disciplinas do semestre seriam responsáveis pela 

inclusão, em suas avaliações, de questões bônus que envolvessem raciocínio lógico e conhecimentos gerais. 

Essa nova metodologia adotada tinha por objetivo melhorar o conhecimento dos alunos sobre 

questões que não estavam diretamente relacionadas com o conteúdo da disciplina, além de proporcionar a 

integração horizontal dos conteúdos das disciplinas da fase. 

 

3.9 Primeiro e segundo semestres de 2006 

Criou-se uma nova estrutura por curso, para tratar da questão da interdisciplinaridade, que recebeu o 

nome de Comissão Interdisciplinar. Integrada por três professores do curso, a Comissão Interdisciplinar tinha 

duas funções, auxiliar os professores no planejamento e execução das Atividades Complementares e na 
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Atividade Interdisciplinar, seguindo o mesmo modelo dos semestres anteriores. E, como segunda função, 

planejar, aplicar e corrigir a Avaliação de Conteúdos Ministrados (ACM), uma nova versão da PI, mais 

próxima do modelo utilizado pelo Ministério da Educação para avaliar os cursos de graduação e com o claro 

objetivo de avaliar de forma geral o conhecimento acumulado pelos alunos ao longo do curso. 

Este tipo de avaliação sem sombra de dúvida contribui para a integração vertical das disciplinas, pois 

não distingue o que sejam conhecimentos de disciplinas como Marketing, Pesquisa de Mercado, Gestão do 

Composto Mercadológico, Comportamento do Consumidor, Marketing de Varejo, Marketing de 

Relacionamento e Administração de Vendas. Mas trata todos os conteúdos aprendidos nestas disciplinas dentro 

de uma mesma área do conhecimento chamada de Administração Mercadológica. 

Este novo modelo de prova continha vinte questões, das quais dezoito eram objetivas e duas 

discursivas. As discursivas versavam, uma sobre conhecimentos gerais e, a outra, sobre conhecimentos 

específicos em Administração de Empresas. No caso das objetivas, doze eram de conhecimentos específicos e 

seis de conhecimentos gerais. 

Já a nota geral da prova, que foi realizada pelos alunos matriculados nas disciplinas de Projeto de 

Trabalho de Conclusão de Curso e Trabalho de Conclusão de Curso, representava 25% da nota do segundo 

bimestre no caso da primeira e 25% da nota do primeiro bimestre no caso da segunda. Realizaram também a 

prova os alunos que possuíam 80% das disciplinas do curso concluídas e que, portanto, estavam em condições 

de participar do ENADE. A composição da nota final era feita multiplicando-se o número de acertos, no caso 

das objetivas, por 0,6 e, no caso das discursivas, multiplicando-se a nota obtida em cada questão por 0,2. 

3.10 Primeiro e segundo semestres de 2007 

Houve a manutenção da estrutura administrativa de suporte às Atividades Interdisciplinares e 

Complementares, denominada Comissão Interdisciplinar. Assim como também a manutenção do modelo de 

atividades desenvolvido no primeiro semestre de 2005 e o modelo de avaliação desenvolvido no primeiro 

semestre de 2006. 

A novidade nestes dois últimos semestres em relação aos anteriores é que um número maior de alunos 

foi incluído no processo de avaliação promovido pela ACM, que incluía os alunos das segundas e quartas 

fases, considerados ingressantes e os alunos das sextas, sétimas e oitavas fases, denominados concluintes. 

A composição da nota final seguia o padrão original, porém, seu peso na composição das notas das 

disciplinas havia sido reduzido para 15% na nota do segundo bimestre nas disciplinas de Funções 

Administrativas (segunda fase), Pesquisa de Mercado (quarta fase), Estratégia Empresarial (sexta fase) e 

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (sétima fase). A exceção, portanto, ficou por conta dos alunos que 

cursavam a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, em que foi mantido o critério original. 
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CONCLUSÃO 

O que se pode perceber, pela descrição do processo interdisciplinar desenvolvido pela Faculdade 

Estácio de Sá de Santa Catarina ao longo destes sete anos, é que o processo ainda está em construção. 

Como se pode observar a metodologia de uma forma geral variou bastante, ora no intuito de 

aprimorar o processo, promovendo maior integração (especialmente de maneira horizontal), ora em função das 

limitações impostas (especialmente de caráter financeiro e logístico). 

É importante destacar, porém, que houve uma evolução. A preocupação da instituição com a 

interdisciplinaridade manifestou-se em um primeiro momento por meio de uma avaliação formal, de uma 

prova. Porém, logo se percebeu que como prática de ensino, a interdisciplinaridade não deve limitar-se ao 

controle dos conteúdos aprendidos. Ela deve fazer parte do cotidiano da sala de aula e do pensamento 

científico. 

Mais importante ainda, é perceber que a interdisciplinaridade faz parte hoje da cultura da instituição. 

Alunos e professores tratam com naturalidade o processo interdisciplinar e procuram construir em suas aulas 

a necessária ponte entre os saberes aprendidos de maneira fragmentada. É a formação profissional 

interdisciplinar no caminho da sustentabilidade. 

ABSTRACT: The purpose of this article is to report the experience at Faculdade Estácio de Sá de Santa 

Catarina in the accomplishment of interdisciplinary practices on Administration course, implanted in 2001. 
This work intends to study the evolution of the process until the second semester of 2007. With this, it will be 

possible to observe, for example, the routine of activities developed by teachers and students in each semester 

and the changes that happened in the organization culture, like the alterations in teaching strategies applied. 

To develop abilities and competences, demanded by the market, mechanisms were created to guarantee that 
the learning process is not limited to the classroom or an only discipline. 

KEYWORD: teaching-learning; interdisciplinary; skills; competences. 
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O texto-base foi elaborado por Luciene Pinheiro de Souza e Rita de Cássia Mota Ribeiro, ambas 

professoras de português do curso de letras da Universidade Estadual Norte Fluminense (UENF), no estado do 

Rio de Janeiro. 

O tema do texto é a LÍNGUA MATERNA, TU ÉS INCULTA E BELA em que é falada e praticada pelo 

sujeito ou sociedade em que esse nasceu. Este tipo de língua, normalmente, segue os padrões locais de cada 

lugar, porém muitos não seguem a norma culta, que são regras claras, muito bem definidas no uso da linguagem 

formal. 

É diante destas duas diferentes formas de abordagem da língua, que perguntamos o que seria correto, a 

língua materna ou o uso da norma culta? Por que será que as autoras se referem à língua materna como sendo 

inculta? Essas perguntas e dúvidas são esclarecidas no seu texto. 

Ele se compõe de seis subtítulos, sendo eles, “Introdução”, “A Língua Materna: Um Histórico”, “A 

Supremacia da Norma Culta”, “A Pluralidade da Língua Materna”, “Sociolingüística: Contribuição Para Uma 

Concepção Menos Preconceituosa”, “Considerações Finais”, e ao final, apresentam a referência bibliográfica. 

As autoras iniciam o texto apresentando uma epígrafe de Olavo Bilac sobre a importância da linguagem, 

em seguida, na “introdução” ressaltam a origem da língua portuguesa, que teve seu princípio da separação do 

galego e do português, e recorrem a diversos autores para nos esclarecer a respeito deste assunto. O primeiro 

conceito utilizado é o de Saussure (1981), que mostra a língua como um fator social, tendo sua origem a partir 

do convívio social entre os indivíduos, e é necessário ser vista como um conjunto de variedades, cuja 

possibilidade de mudança é inevitável. Elas recorrem também a Lucchesi (2002), e este diz que o 

comportamento lingüístico dos indivíduos está condicionado às diferenças existentes, já que cada um fala de 

uma forma, dependendo da região em que se encontra, estando este comportamento ligado aos fatores sociais, 

culturais e ideológicos. Elas citam ainda Benveniste (1989), que esclarece que o homem só constrói sua relação 

com outro através dos empréstimos da linguagem. O autor afirma ainda que os homens estão divididos em 

classes, e essas classes tem uma linguagem em comum. Esse conceito nos mostra a relação língua e sociedade, 

onde os que utilizam à língua culta são tidos como pessoas cultas e privilegiadas e a língua coloquial é 

considerada como a língua do povo, a língua errada. A língua como inculta tem sua importância, ela 

proporciona entendimento e interação entre os indivíduos, através do fenômeno social da interação como 

afirma Bakhtin (1997), relatam as autoras. 

Na seqüência Souza e Ribeiro (2006), apresentam o subtítulo “A Língua Materna: Um Histórico”, em 

que descrevem como a língua materna sofreu diversas transformações através dos tempos. A diversidade da 

http://www.filologia.org.br/xcnlf/9/13.htm
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língua teve fragmentos de diversas tribos européias. Segundo elas, para o pesquisador Franz Bopp, a língua 

teve influência de várias etnias e tribos de origem umbra, latim e osco. Devido a idas e vindas de variados 

grupos étnicos, que se instalavam na península itálica onde a forma verbal de expressão sofria mutações e se 

adequava a necessidade de uma comunicação rudimentar para favorecer o comércio da época, como o aumento 

do poder dominante de Roma sobre as demais regiões conquistadas impondo sua cultura aos mais variados 

cantos do mundo. Devido à decadência de Roma, a língua agregou hábitos verbais dos bárbaros, os quais 

destruíram as escolas de Roma. Somente nos mosteiros as normas da linguagem romana e latim eram ainda 

cultivadas, porém compostas por palavras de origem das ciências, surgindo assim um linguajar utilizado apenas 

em documentos como: certidões, declarações, entre outras. Podemos dizer que a língua portuguesa sofreu 

várias influências de gregos, romenos, bárbaros, latim, gregorianos, francês e entre outros, levando em conta 

a fragmentação histórica de nossa língua materna, visto qual não há comprovação de seu surgimento, nem 

evidência científica, tornando difícil uma maior exploração do assunto. 

Em seguida, as autoras apresentam o tema “A Supremacia da Norma Culta”, esclarecem que para viver 

em sociedade é preciso de interação e comunicação com o outro. A partir desse contexto, entra em questão a 

discussão e o significado da norma culta. Sendo ela, a forma “correta” e mais usada pelos intelectuais, nobres, 

faz-se associação ao preconceito, falta de escolaridade, favorecendo uma classe social. A língua influencia 

diretamente o indivíduo que aceitou a norma culta como à forma correta e como norma inculta as palavras 

populares usadas no cotidiano. Entendemos que não é apenas em dicionários, manuais de gramática, que há 

variedade lingüística como a maioria das pessoas pensam. A língua é variável, suprindo suas necessidades em 

cada situação. As autoras citam também Authier (1987), através de Orlandi, onde esta cita que a relação com 

o outro é indispensável, trazendo o conceito de heterogeneidade. Assim como nós, brasileiros, falamos um 

português diferente do modo como é falado em Portugal. As autoras recorrem ainda à contribuição de Bagno 

(2005), este diz que a norma culta é uma atividade de poder, usada pela minoria. A pessoa é avaliada por sua 

pessoa e não apenas pela língua, nas classes dominantes o erro é admitido. O autor ainda cita que para haver 

uma mudança, se faz necessário mudar primeiro as relações sociais. 

Dando continuidade ao texto, Souza e Ribeiro (2006) relatam o tema “A Pluralidade da Língua Materna”, 

e trazem para seu texto a contribuição de Perini (2004), relatando que grande parte das pessoas consideram 

como certo o “português escrito”, o aprendido em sala de aula, e a língua falada é reconhecida como “português 

errado”, e essa denominação de certo e errado, vai depender do contexto e do meio em que se encontra o 

indivíduo. A língua é variável e está em constante mudança, dependendo da época, do local, do contexto social 

e principalmente, do sujeito para se desenvolver e isso continuará a acontecer ao longo dos séculos, por isso 

seguir as normas da gramática tradicional é algo obsoleto, e os estudos lingüísticos modernos vêm tentando 

reverter esse conceito. 

As autoras mencionaram no subtítulo “A Sociolingüística: Contribuição para uma Concepção Menos 

Preconceituosa”, o conceito de sociolingüística como sendo uma ciência onde são estudadas relações entre a 

linguagem e a condição social de quem fala entendida como parte de uma comunidade. Para as autoras, essa 

ciência trata principalmente como um objeto de estudo a língua de um cotidiano, de uma comunidade. Sendo 

assim, as experiências vividas dependem cada uma da região em que são faladas. As autoras também afirmam 
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que esse tipo de língua falada de região para região, traz diferentes concepções construídas inconscientes de 

acordo com cada comunidade. E a partir do momento em que se fala de um modo que não o da sua região, é 

um fator social relatam Souza e Ribeiro. Bagno (2005, p. 167), citado pelas autoras diz ainda para modificar 

essa língua, mas não dentro de um português padrão, porém transformar o modo de se trabalhar essa própria 

norma-padrão. Citam ainda as autoras, que o estudo sociolingüístico tem contribuído e muito para as pessoas 

olharem diferentemente para o verdadeiro português padrão, em que é mais importante a língua falada e não 

somente a escrita. 

Nas considerações finais, as autoras se preocuparam em deixar claro uma metáfora: a língua sendo 

um rio, difícil de ser represado sempre estará sofrendo mudanças. Relatam ainda, a importância de não 

alimentar construções inadequadas da língua materna. Na realidade, cada indivíduo usa a língua da maneira 

que aprendeu, naturalmente, citam Souza e Ribeiro, para elas a língua materna da qual nós utilizamos como 

sendo inculta, mas muito bela, pois vem de uma grande diversidade, a língua materna deveria ser amada como 

nossa pátria, mesmo sofrendo intervenções de poder. 

Em seguida, as autoras apresentam a referência bibliográfica utilizada como fonte para elaboração do 

texto. 

Conhecemos a língua materna como sendo a primeira língua que aprendemos quando ainda somos 

crianças e essa aquisição da língua ocorre em diversas fases da vida e de diferentes formas. Vivaldo (ano) cita 

que a língua está em constante ebulição. Este tipo de língua foge as regras da norma culta, pois é uma 

linguagem aprendida e não imposta. Devido a essa diferença, encontramos conflitos entre esses dois conceitos. 

O autor relata que existe uma necessidade de se elaborar uma língua padrão dentro da realidade lingüística do 

Brasil, mais condizente com a língua falada. Souza e Ribeiro (2006) apresentam uma teoria contrária a de 

Vivaldo, elas citam que cada variedade tem seu espaço bem definido, e desempenha bem o seu papel dentro 

desse espaço, ressaltando a importância de se deixar de lado o preconceito com relação a língua materna. 

Souza e Ribeiro (2006) trazem a tona uma questão de muita relevância, que é o problema da norma culta 

e língua materna, sendo que as autoras se utilizam de muitos autores como apoio, e resultou em um trabalho 

de muita utilidade no campo da educação, sendo que esse material será relevante, para acadêmicos na área da 

educação, professores, cientistas e para quantos tenham interesse no assunto, com certeza essa obra tem muito 

a contribuir para nosso conhecimento. 

Referência: 

VIVALDO, Leonardo. O CONFLITO ENTRE O ENSINO DA NORMA CULTA DA LÍNGUA E A LÍNGUA 

POPULAR: HAVERIA ALGUMA SOLUÇÃO? Disponível em: 

<http://artigocientifico.uol.com.br/uploads/artc_1208812630_45.doc>. Acesso em: 16 out. 2008. 
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KIRKPATRICK, Ken. Evitando Plágio. Trad. Prof. Dr. Jakson Aquino. Disponível em: 

<http://jalvesaq.googlepages.com/MTC.html>. Acesso em: 25 set. 2001. 

Resenhado por: Thaysi R. Melo Demaria; Paulo Cézar Apolinário (Administração-FMP) 

Ken Kirkpatrick é escritor da DePauw University e o tradutor, Prof. Dr. Jakson Aquino é formado em 

Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais. 

O texto apresenta algumas orientações na introdução e na seqüência os tópicos: Os Plágio Definido; 

Palavras que Você Precisa Conhecer; Tipos de Plágio; Porque Estudantes Plagiam; Um Caso de Plágio; Modos 

de Evitar Plágio; Plágio na Internet e finaliza com a Conclusão. 

O autor considera que plagiar é apresentar como seu o trabalho de outra pessoa. Muitas vezes a 

diferença entre tomar emprestado e roubar não é apresentada com clareza. Para reconhecer um trabalho 

plagiado torna-se fácil por não exibir corretamente os empréstimos. Os escritores experientes, tanto quanto os 

plagiadores, se baseiam em outros escritores, pois eles sabem que suas idéias são geradas no contexto das 

idéias dos outros. 

Prosseguindo em palavras que você precisa conhecer, o autor apresenta: Citação, que é uma cópia exata 

do que alguém disse ou escreveu; Paráfrase: reformula com suas próprias palavras algo que sua fonte disse; 

Resumo: faz-se com suas próprias palavras, porém mais curto e Referência: na qual a fonte é identificada. 

Para Kirkpatrick existem vários tipos de plágio. Plágio direto, que é uma cópia idêntica e não indicar 

que é citação ou referência de um autor. Tomar emprestado o trabalho de outros estudantes não é incorreto, 

mas você deve escrever seus próprios textos. A referência vaga ou incorreta deve ser evitada, o escritor deve 

indicar onde um empréstimo começa e termina. E no plágio mosaico, o escritor muda umas poucas palavras, 

ou levemente reformula em paráfrase sem dar crédito ao autor original. 

Segundo o autor, os estudantes que plagiam se dividem em duas categorias: a primeira inclui aqueles 

que têm dificuldades de escrever redações corretas e coerentes e a segunda são os estudantes que, embora 

escrevam bem o bastante, consideram plagiar tentador. 

De acordo com o autor, Richard Marius, em seu trabalho sobre plágio para a Universidade de Harvard, 

refere-se a um caso de plágio mosaico. G.R.V. Barratt na introdução uma antologia chamada The Decembrest 

Memoirs (1974) plagiou de vários trabalhos, incluindo The Decembrists (1966) de Marc Raeff, mudando 

algumas palavras e acrescentando outras informações, mas seguindo uma seqüência do texto original. 

Kirkpatrick mostra algumas maneiras de evitar o plágio como, reservar bastante tempo para pesquisar 

e escrever o texto, quando precisar consultar outras fontes biliográficas, dê a si próprio tempo suficiente para 

entender a pesquisa. Tome notas cuidadosamente durante a pesquisa, incluindo as referências bibliográficas 

completas. Transforme num hábito colocar as referências entre parênteses para todas as fontes de onde você 

fez empréstimos e mantenha a mão um bom guia de documentação e finalizando, confie em você mesmo e 

saiba onde conseguir ajuda. 

Para o autor existem hoje numerosos sites que vendem ou distribuem trabalhos universitários na 

Internet, eles são muito parecidos com as fábricas de trabalhos finais de curso. Em outros aspectos, os sites 

com trabalhos de faculdade diferem das fábricas de trabalhos finais. Devido à montagem de um site ser barata, 

http://jalvesaq.googlepages.com/MTC.html
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quando comparado à compra de espaço para anúncio em revistas, há mais sites amadores em que você pode 

comprar trabalhos. Mas há a chance de que o roubo não ficará impune, as penalidades pelo plágio da Internet 

podem ser mais severas do que os estudantes suspeitam. Todos os sites comerciais com trabalhos advertem 

que os trabalhos vendidos devem ser usados com propósito de pesquisa somente. Submetê-los para serem 

avaliados num curso é uma violação de direitos autorais e pode tornar o estudante sujeito a ser legalmente 

processado 

Concluindo, Kirkpatrick afirma que aprender a usar fontes bibliográficas é uma das coisas mais 

importantes que se tem para aprender na faculdade. Usando bem as fontes e indicando claramente seus débitos 

para com essas fontes, seus escritos ganham autoridade, clareza e precisão. Escritores que plagiam perdem as 

vantagens de pertencer a uma comunidade intelectual, ou seja, plagiar é um dos maiores erros que alguém pode 

cometer. 

Segundo Praxedes (2008), quando um autor perde a capacidade de resistir ao mal o plágio se consuma. 

O ato de plagiar é então considerado um crime hediondo. Em seu julgamento o réu será acusado de 

premeditação, falta de escrúpulos, desonestidade, falta de ética profissional. Aos poucos os argumentos 

condenatórios encaminharão para o campo da moral. No comportamento anterior do réu serão buscados 

indícios de vileza, vulgaridade e lascívia. Com tão pungente peça acusatória o veredicto final só poderá ser a 

condenação ao ostracismo intelectual. 

Para Pontes (2008) não é de hoje que nos deparamos com casos de plágio. Músicas, livros, enredos de 

novelas, contos, roupas, monografias e trabalhos escolares... Tudo o que depende de criação é passível de ser 

copiado. Tudo pode ser copiado. Não deveria, mas pode. Um namorado apaixonado pode muito bem entrar 

num site, reproduzir um poema, que ali encontrou, num pedaço de papel e entregá-lo à sua amada, chamando 

para si a autoria. Quem vai saber? São inúmeras as possibilidades que a internet oferece para quem quer 

simplesmente copiar o trabalho alheio. 

O texto é uma ótima leitura para estudantes de todos os graus sobre plágio... Mostrando que as 

facilidades para se copiar trabalhos alheios são muitas e tentadoras. É mais fácil copiar um texto ou uma idéia 

alheia pronta do que passar muito tempo pesquisando e estudando o assunto. Mas, plagiar é crime e envolve 

muito mais do que uma questão processual, é uma questão de caráter, moral e totalmente ausente de ética. 

Referências: 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

DIFERENTES FORMAS DE ENSINAR 

Prof Ana Rúbia MARTINS (E.B.M.R.W.) 

 Atualmente, encontramos nas salas de aula crianças sem vontade de ir à escola, de fazer seus deveres 

e trabalhinhos. A relação escola X aluno, tem solicitado aos docentes diferentes formas de ensinar, entre elas 

a de amar. Olhar o outro com olhos do coração, foi assim que estabeleci a relação com meus alunos. Sou 

professora de uma 3a série do ensino fundamental da E. B. M. Reinaldo Weingartner, no bairro Rio Grande, e 

através do diálogo encontrei meios de atingir parte de meu objetivo, fazer com que eles sintam prazer de estar 

em sala de aula juntamente com a professora. Mostrar para eles que não é só uma sala de aula, mas saber fazer 

daquele espaço também um lugar para aprender brincando. 

Em diálogo com eles busquei promover uma relação de interação, em que o aluno mostrasse também 

o seu valor valorizado pelos outros alunos e por mim. Para instigar o aluno e conseguir uma escrita adequada, 

a escola conseguiu adquirir Revistas Picolé Coquetel para os alunos, isso foi ótimo. Eles tiveram seu primeiro 

contato com a revista neste mês de outubro/08 e aconteceu o desejado, aprenderam a identificar imagens que 

ainda não conheciam e a escrever corretamente as palavras. Antes tinham apenas o ditado como referência 

para adquirir tal habilidade, mas não era algo definitivo, pois poderiam só decorar para a aula e pronto. Trazer 

novidades para sala de aula faz parte do ensino-aprendizagem e considero isso como dever dos professores. 

A seguir, algumas fotos dos alunos trabalhando a “linguagem como interação”, conforme postulado 

nos PCNs. Parabéns a professora Ana Rúbia dos R. B. Martins e aos seus alunos. 

ILUSTRAÇÃO 1: Crianças em ação aumentando seu conhecimento cognitivo mediados pela 

professora e pelos conteúdos da própria revista. 

 

 

Fonte: Ana Rubia Martins. 


