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APRESENTAÇÃO
Non omnis moriar: iamque opus exegi quod nec Iovis
ira, nec ignis, nec poterit ferrum, nec edax abolere
vetustas, monumentum aere perennius.1
Horácio

Dê o primeiro passo, eis a metade da caminhada. Felicíssima,
festejo o primeiro passo, o primeiro número da revista FAFICOP
Científica.
Não faltaram empecilhos além de nossos limites e possibilidades, mas determinação, ideal, compromisso, união os superaram.
Nossa queridíssima FAFICOP já editou, em tempos passados,
revistas sazonais, sem sobrevivência.
A revista FAFICOP Científica veio à luz, para crescer em
sabedoria e graça, definitivamente, em edições sucessivas mais
promissoras ainda, com as bençãos divinas.
Palestras, ensaios, conferências, aulas magnas, comunicações
importantes aconteceram sem registro. Mais um objetivo de nossa
revista FAFICOP Científica, a permanência acessível a todos, de
tão precioso conteúdo cultural.
Outra razão, só ela suficiente, de sua existência: nossa FAFICOP, fruto do amor e da participação de todos, vive permanentemente, Ensino, Pesquisa e Extensão. A revista FAFICOP Científica cumpre mais uma vez este dever e ideal, na convicção plena de
que, a cada passo, a cada número, ela se torna mais valiosa e integra
Graduação, Pós, Mestrado e Comunidade.
A revista FAFICOP Científica apresenta-se dividida (somada) em quatro partes, seções: Teoria, Ensaios e Palestras, Notas e
Informações, e Comunicações sobre dissertações e teses. Ela publi1

―Não morrerei de todo: já concluí uma obra que nem a ira de Júpiter, nem o
fogo, nem o ferro, nem o tempo devorador poderão destruir, um monumento
mais perene que o bronze.‖
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ca e publicará sempre textos não só de nossa comunidade universitária, mas também de colaboradores de outras universidades e da
comunidade local e regional.
Cumprimento e agradeço a excelente comissão responsável
pela revista FAFICOP Científica, que tão cedo a torna realidade,
sob a competente, idealista e experiente coordenação e editoração
do professor Doutor Nelson Borges.
A revista FAFICOP Científica consagra-se como santuário e
oásis de cultura, cada vez mais raros infelizmente, mesmo em centros de estrutura e condições bem superiores ao nosso. Ela se torna
mais um cartão de visita de nossa família universitária procopense,
no intercâmbio sagrado, porque cultural, com as Universidades coirmãs de nosso Estado e de nossa Pátria e com associações e entidades culturais e científicas.
Cornélio Procópio, setembro de 2001.
Rosemírian Martins
Diretora
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EDITORIAL

Para a pesquisa, o momento que vivemos é de perplexidade e
desencanto. Os escassos cenáculos que se dedicam ao estudo dos
grandes dilemas sociais e científicos e as publicações que divulgam
seus resultados representam, cada vez mais, exceções nunca desejadas no campo investigatório. Não sabemos exatamente para onde
vamos. Com alguma segurança, temos apenas a constatação de que
a história nos trouxe até este ponto. E daí? É muito pouco contentarse com ―estar‖, sem ―ser‖. O comodismo e a estagnação grassam em
todos os setores. Para nossa consternação, informação recente nos
deu conta dos inúmeros cursos de mestrado fechados pelo MEC,
por falta de nível técnico. Por este prisma, uma conclusão parece ser
clara: se a humanidade quer ter um futuro certo e com garantias, não
pode ser pelo prolongamento do presente. E é por nos alimentarmos
diariamente do tormento de saber pouco que não temos a faculdade
do descanso, ou a prerrogativa da acomodação, e, como expiação,
sempre nos deverá ser negado o direito de viver em paz, até que
adotemos uma nova postura. A correção da atual rota a caminho do
nada é necessária e urgente, e a alternativa de mudanças que se nos
apresenta não pode ser desperdiçada. A assunção de compromissos
definitivos com o estudo equivale a um pacto com o futuro que não
pode nem deve esperar mais.
Na tentativa pioneira de criar um centro de recepção, triagem
e divulgação da produção científica acadêmica e não-acadêmica, é
que a revista Faficop Científica nasceu e ora é trazida a público.
Sobre sua gênese, indispensáveis são alguns esclarecimentos. Desde
o ano passado, tão logo foram implantados os cursos de Mestrado
na FAFICOP é que, paralelamente, surgiu a idéia de se editar uma
revista que abrisse espaço para abordagens, na área da produção
científica. A iniciativa encontrou, de imediato, dificuldades naturais,
começando pela definição das coordenadas mestras para a linha
editorial, fazendo demorada escala na seleção de colaboradores e
vi

FAFICOP CIENTÍFICA – V. 1, N. 1 – NOVEMBRO DE 2001

trabalhos apresentados, concluindo pela definição de seus destinatários. Sublinhe-se que os obstáculos sempre estiveram aliados à solução de problemas técnico-formais de estruturação. O bom senso
indicou a linha editorial a ser seguida: inclusão de trabalhos do corpo docente e discente da Faculdade, em todos os níveis, de convidados de outros meios acadêmicos e de membros da comunidade e
região. E nesse perfil, buscou traçar um espectro amplo de participação e divulgação, tendo como tônicas principais, além do indispensável nível dos artigos, também seu ecletismo.
Entre outras, a possibilidade de franquear uma tribuna para o
debate – via publicação sem restrição de procedência, pautada pela
qualidade e atualidade – foi a motivação que orientou os passos
iniciais e a posterior caminhada da Faficop Científica, hoje, uma
realidade.
Hora e lugar se conjugam para um indispensável registro: o
empenho e o incentivo da Diretora da FAFICOP, professora Rosemírian Martins e do professor Pedro Paulo Barbosa Resende,
Presidente do Instituto de Ensino, Pesquisa e Extensão–IEPE, foram
os estímulos responsáveis pelo nascimento da Revista. A eles, o
agradecimento da Faficop Científica, Conselho Editorial e Núcleo
de Apoio Técnico.
É ainda de inteira justiça, deixar consignada a importância dos
trabalhos recebidos para publicação. Os textos e o elenco de colaboradores compõem um eloqüente atestado qualitativo que fala por si
mesmo. Os trabalhos deste primeiro número, com origens, contextos e linhas de pesquisa as mais variadas, acabaram por se entrelaçar
ao longo da Revista, formando uma tapeçaria de fios harmônicos e
invulgar tessitura, que emprestaram um colorido especial ao conjunto e trouxeram como resultantes o salutar aclaramento de muitos
pontos obscuros, aliado às pragmáticas sugestões de mudanças operacionais no âmbito das sempre dinâmicas e multifacetadas relações
humanas.
Nesta edição de lançamento – dividida em Teorias, Ensaios e
Palestras, Notas e Informações e ainda Comunicações sobre Dissertações e Teses – o leitor encontrará: uma idéia do que é o fenômeno
da pressuposição, como recurso que possibilita a interlocução, nas
reflexões de Edenir Haddad dos Santos; qual é a representação da
realidade no romance de ficção e sua relação com o romancefolhetim, na análise de Vanderléia da Silva Oliveira; em campo
vii
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mais técnico, qual é o efeito do Bacillus Subtilis e dos fungicidas
químicos na sanidade da semente de soja, nos estudos de Irene
Batista Pedrozo de Oliveira; um breve estudo sobre os contratos
aleatórios, nas pesquisas deste Editor; uma visão aligeirada – mas
precisa em seus contornos – sobre o Direito das Obrigações, por
meio das judiciosas informações de Nely Lopes Casali; uma decisiva contribuição para o intercâmbio de informações entre o Marketing e a Contabilidade, por via do confronto de informações subjetivas e objetivas, nas linhas de estudo de Edson Dias; alguns eruditos e sólidos apontamentos sobre os contratos de seguros, em total
abandono pela ordem jurídica e econômica, nas argumentações
precisas de Ernesto Tzirulnik; ou, ainda, como o cinismo e a arrogância dominam a informação, representados pela figura do
gato Garfield, nas sempre admiráveis análises de Jair Ferreira dos
Santos; uma visão analítica dos grandes mestres Virgílio e Camões, nas considerações de Marilu Martens de Oliveira. Ao final,
os fios entrecruzados e fortemente entrelaçados receberam arremate
nas importantes informações de como a psicopedagogia vem ocupando espaço na hospitalização infantil, baseadas em experiência
local, nas atentas observações de Ivaní Carvalho Amorim Oliveira; de Adálcia Canedo da Silva Nogueira e Marli Pedrina Zanini, sobre a atuação da FAFICOP no Programa de Alfabetização
Solidária, e dos professores Reinaldo Simões de Almeida, João
Leli e Dora Pimenta Dantas, estabelecendo indispensáveis coordenadas metodológicas a quantos se proponham a ingressar nas
sendas da investigação científica.
A prática nos tem ensinado que dificilmente se podem obter
bons resultados apenas com o produto do trabalho isolado, por mais
dilatadas que tenham sido as fronteiras do esforço individual. Neste
passo, decisivas foram as colaborações dos professores Maria Suely
Fernandes da Silva (revisora de língua portuguesa e francesa), Newton de Camargo Braga (diagramador e revisor de língua inglesa) e
ainda Reinaldo Simões de Almeida – nossa autoridade nos intrincados meandros da ABNT – responsáveis pelo Núcleo de Apoio Técnico da Faficop Científica, e ainda a atuação de seu Conselho Editorial, composto pelos professores Irene Batista de Oliveira Pedrozo, Edenir Haddad Santos, Marilu Martens de Oliveira e Onofre
Ribeiro de Almeida e este Editor. A todos os envolvidos, o reconhecimento e a gratidão da comunidade acadêmica.
viii
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Ao término desta primeira etapa, o Conselho Editorial da Revista agradece o pronto atendimento demonstrado por seus colaboradores e, na expectativa da receptividade desta publicação, espera
ter lançado sólidos alicerces para a criação de um fórum de debates,
divulgação e, principalmente, confronto de idéias, há muito merecido por nossos meios acadêmicos.
Boa leitura.
Nelson Borges
Editor
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“Se uma luzinha te atrai, segue-a. Conduzir-te-á a um
pântano? Pouco importa, logo sairás dele. Mas se não
a seguires, a vida toda te martirizará o pensamento de
que aquela poderia ter sido a tua boa estrela.”
(Hoebel)

Teorias
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OS CONTRATOS ALEATÓRIOS E A TEORIA DA IMPREVISÃO
Nelson Borges

RESUMO
O entendimento constante do artigo 1.469 do Código Civil
italiano de 1942 (proibição de aplicação da Teoria da Imprevisão –
na Itália: excesiva onerositá) influenciou grande parte da doutrina
mundial sobre o tema. A postura é equivocada e urge revisão. Os
contratos aleatórios possuem três áleas distintas nas quais se coreografam os eventos normais, anormais e sui generis, sendo esta última específica dos contratos onde paira a incerteza, a dúvida sobre o
adimplemento de uma das partes. Expressiva corrente ainda conserva o entendimento de que os contratos de seguro representam
exemplo indiscutível de aleatoriedade. A concepção tem sérios contestadores (Ernesto Tzirulnik, Antônio La Torre, Paul AndréCrépeau, Lugo y Reimundo, Robert André e outros) que, com argumentos irrespondíveis, deixam claro serem eles nada mais do que
contratos comutativos de garantia, uma vez que as partes, ao contratarem, se obrigam a prestações certas e determinadas, por via da
identificação do prêmio e valor do capital assegurado.
PALAVRAS-CHAVE: Aleatoriedade, Teoria da Imprevisão, áleas comum, incomum e sui generis, caráter não-aleatório dos contratos de
seguro.
ABSTRACT
The comprehension of the content within Article 1.469 of the
Italian Civil Law 1942 (making void the application of ―frustration
of venture‖ – in Italy named excessiva onerositá) influenced most
of the world doctrine on the theme. This is a mistaken positioning
 Advogado e professor na Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de
Cornélio Procópio, PR; Mestre pela Universidade Estadual de Londrina (1996),
PR; Doutor pela Universidade Federal do Paraná (1999); pós-doutorando na
Universidad Externado de Bogotá, Colômbia (2001/2002).

2

FAFICOP CIENTÍFICA – V. 1, N. 1 – NOVEMBRO DE 2001

and urges on us the need for revision. The aleatory contracts have
three distinctive aleas in which the events are treated as normal,
abnormal and sui generis. The last one is specific of contracts where
there's uncertainty or doubt whether one of the parties will be able
to perform his obligations. Many jurists still understand that the
insurance contracts represent an undoubtful example of the aleatory
contract. This understanding is contested by other jurists (Ernesto
Tzirulnik, Antônio La Torre, Paul André-Crépeau, Lugo y Reimundo, Robert André and others) with strong arguments, clearly stating
that they are merely commutative warranty contracts, since the parties signed a contract by which it was agreed certain obligations in
return for a premium and a garanteed capital value.
KEY WORDS: Aleatory, frustration of venture, normal alea, abnormal alea, sui generis alea, non-aleatory character of the insurance
contract.
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OS CONTRATOS ALEATÓRIOS E A TEORIA DA IMPREVISÃO
Nelson Borges

1 A pertinência da Teoria da Imprevisão nos contratos aleatórios
2 As três áleas dos contratos aleatórios 3 A álea (ou aura) da imprevisibilidade nos contratos aleatórios 4 O caráter não-aleatório
dos contratos de seguro

1 A PERTINÊNCIA DA TEORIA DA IMPREVISÃO NOS CONTRATOS ALEATÓRIOS

A legislação italiana, em seu artigo 1.469 – modelo dos artigos 478, 479 e 480 do projeto 118/84 do novo Código Civil brasileiro –, ao tratar da excessiva onerosidade, expressamente proibiu:
“(...) as normas dos artigos antecedentes não se aplicam aos contratos aleatórios...‖ Neste aspecto, os artigos supracitados da nossa
legislação civil – embora cópia fiel dos artigos 1.467 a 1.469 da
mencionada legislação italiana – felizmente silenciaram a respeito,
sendo válido supor-se não haver transplantado a mesma proibição.
A omissão equivale, implicitamente, à autorização de emprego da
doutrina no universo dos contratos aleatórios. E uma das justificativas talvez pudesse ser esta: estabelecer uma proibição de caráter
genérico e indiscriminado como a da legislação italiana, certamente
traria também a vedação de seu uso quando o fato imprevisível não
estivesse ligado ao campo de incerteza desses pactos – como aqui se
procura demonstrar – o que seria profundamente injusto.
Conhecidos como “contratos de sorte”, na conceituação de
Sanchez Román – citado por OTHON SIDOU2 – os aleatórios, por
natureza, são convenções em que uma das partes tem sua prestação
determinada no momento da celebração e a contraprestação da outra
parte condicionada a evento que, embora identificado na vinculação, é incerto quanto à efetiva ocorrência e ao quando ela se dará,
com riscos implícitos de ganho ou perda para os contratantes.
2

OTHON SIDOU, J. M. A Cláusula “Rebus Sic Stantibus” no Direito brasileiro.
Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1962. p. 80.
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A aleatoriedade poderá ocorrer, ainda, na compra e venda de
coisas futuras sujeitas a incertezas quanto à entrega, ou em fase de
litígio, cujos riscos foram assumidos pelo comprador. São os casos,
por exemplo, da aquisição de uma colheita futura de cereais, com a
aceitação do risco de nada ser colhido; da busca de um tesouro no
oceano, na selva ou em qualquer lugar, ou ainda de relíquias sagradas, ou arqueológicas; da dependência de decisão favorável (judicial
ou extrajudicial) – que poderá ser contrária – sobre um determinado
bem que, à época da contratação, se encontrasse sob discussão.
Sinteticamente, os pactos aleatórios poderão ter como objeto:
a) coisa certa, mas duvidosa quanto à efetiva ocorrência e a
quando isso se dará, (jogo, aposta);
b) coisa futura, sujeita a desaparecimento ou frustração da
procura (aquisição de safra a ser colhida, busca de tesouros ou relíquias);
c) coisa existente, mas exposta a risco (aquisição de coisa litigiosa).
Sobre todas estas situações pairam: a) imprecisão e dúvida
quanto à efetiva ocorrência e quando o fato se dará; b) probabilidade de frustração do esperado; c) decisão judicial contrária que liquide de vez com as expectativas do adquirente da coisa.
2 AS TRÊS ÁLEAS DOS CONTRATOS ALEATÓRIOS

Como linha de princípio, todo contrato contém uma álea
normal na qual se espera que ocorram eventos próprios da contratação. Por este ângulo, quando as partes celebram um pacto, acompanha-as a consciência plena de que, com a vinculação, assumem determinados riscos e todos eles encerram uma idéia probabilística.
De início, a contratação infunde a convicção de que no seu curso
regular poderá haver transformação de uma incerteza em certeza,
em algo perfeitamente concreto e mensurável. Assim, o locador
sabe que seu locatário poderá desviar a finalidade da contratação,
deixar de pagar os aluguéis, causar danos ao imóvel, sublocá-lo sem
consentimento, não pagar encargos, enfim, descumprir cláusulas,
tudo dentro de um espectro de riscos previsíveis, inseridos na chamada álea normal da contratação. Se os acontecimentos supervenientes são os previsíveis, a mudança que trará à pretensão das partes
poderá ser minimizada pelos mecanismos de proteção constantes da
5
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lei, estabelecidos para enfrentar o risco inicial de caráter subjetivo,
agora transmudado em objetivo.
Nos contratos aleatórios esse campo possui características diversas, pois nasce impregnado pela dúvida, pela incerteza, pela indeterminação quanto à ocorrência dos fatos previstos contratualmente e à sua data de efetivação.
Desta forma, um contrato a princípio comutativo, pode se
transformar em aleatório, em função da incerteza de uma das prestações, condicionada à ocorrência ou não do evento previsto contratualmente pelas partes, fundamentalmente marcado por uma condição suspensiva.
Segundo CASTRO MENDES3, um contrato é considerado aleatório quando tem como característica a incerteza ou álea, que se define por um fato incerto quanto à sua verificação e ou quanto ao momento da sua verificação.
Da possibilidade de efetivação do fato incerto é que nasceu o
nome aleatório, significando pactos caracterizados pela dúvida, incerteza, imprecisão, indeterminação, por se encontrarem ligados a
acontecimentos futuros, regidos por duas exigências condicionantes: a) efetivo surgimento do fato previsto; e b) se efetivo, quando
ocorreria. O termo ―aleatório‖ tem sua origem na palavra latina
alea, que significa dado de jogar (regido pela sorte), que os dicionários registram como a “probabilidade de perda concomitante à
probabilidade de lucro”.4
Relembre-se César às margens do Rubicão, ao tomar a decisão de invadir Roma: "Alea iacta est".
Quanto à indiscutível pertinência de aplicação da doutrina da
imprevisibilidade aos pactos aleatórios – a ser extraída do silêncio
dos artigos 478, 479 e 480 do projeto 118/84, do nosso novo Código
Civil – uma antiga dúvida precisa ser desfeita. Como regra geral, os
contratos de execução diferida possuem uma álea normal de previsão de riscos, conhecida como terreno natural de ocorrências possíveis e prováveis, sobre os quais não pairam dúvidas, nem há incertezas e para os quais a lei prevê alternativas e soluções. Neles as
3

CASTRO MENDES, João de. Teoria Geral do Direito Civil. Lisboa: Editora da
Associação Académica, 1978/1979. v. III, p. 747.
4
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Aurélio Século XXI: O Dicionário da
Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 90.
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inexecuções contratuais podem ocorrer ou não, independentemente
da existência do fator "sorte"; paralelamente à álea normal das contratações, um outro campo existe no qual os acontecimentos anormais surgem e se desenvolvem que – de forma subjetiva, como no
plano natural das convenções – sancionam o emprego da Teoria da
Imprevisão, sendo válida a conclusão de que, aprioristicamente,
como já discutido, nos pactos de obrigação postergada existem duas
áleas de ocorrência dos fatos: a álea normal, comum a todas as
obrigações assumidas para serem executadas no futuro, em que os
incidentes de percurso contratual são previsíveis no ato vinculativo
e a álea anormal, terreno dos fatos imprevisíveis, incomuns, por
isso identificados como extraordinários. Para a aceitação desta segunda álea, é indispensável considerar a possibilidade de sua existência também fora do campo dos contratos, isto é, a identificação
de uma álea extracontratual, que ao longo desta pesquisa é identificada como aura contratual. Para os primeiros, a solução já se encontra normatizada; para os últimos, ainda de iure constituendo,
majoritariamente, doutrina e jurisprudência – e futuramente a legislação – têm admitido solução por via do emprego dos princípios da
imprevisibilidade, com vistas à obtenção de justiça comutativa,
sempre fundada na eqüidade e boa-fé.
No que se refere aos aleatórios, corporificam uma exceção
com características diferenciais acentuadas e portanto não seguem a
regra mencionada. Além das discutidas áleas normal e anormal,
possuem uma outra, caracterizada pela possibilidade de ocorrência
de evento assentado na futuridade, isto é, na mais absoluta incerteza
(especificamente apenas no que tange à configuração do fato (se) e
ao quando ele se dará). Entretanto, embora marcada pela imprecisão, esta álea hegemônica de fatos duvidosos, ao contrário do que se
pensa, não tem a faculdade de suprimir aquela outra que existe naturalmente em qualquer convenção (álea normal), portanto, comum a
todos os pactos de execução diferida. Apenas a ela se sobrepõe de
forma temporária, afastando momentaneamente sua atuação para
possibilitar a eficácia daquela convenção sui generis, sublinhada
pela incerteza (aleatoriedade), determinante direta da suspensão
provisória de sua eficácia. Isto porque, no subsolo do pacto permanece, por todo o tempo, em estado hibernal, a álea comum de acontecimentos e ali se mantém. Em síntese: a álea normal não se subsume à álea sui generis dos contratos aleatórios.
7
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Em função do caráter especial da convenção fundada em situações duvidosas, apenas cede sua titularidade à outra álea, de caráter excepcional. O que ocorre é a atuação de uma segunda álea e
não, como se pensa, um alargamento, desaparecimento ou substituição da primitiva. A álea primitiva continua a existir e se conserva
em estado passivo, latente, enquanto presente a possibilidade de
efetivação dos fatos duvidosos, previstos contratualmente. Como a
doutrina da imprevisibilidade só é passível de emprego fora do
campo normal dos eventos (metacontratual), à primeira vista poderia dar a impressão de que sua utilização só encontraria espaço nos
contratos de álea comum e jamais nos pactos denominados aleatórios, isto é, no universo específico de fatos regidos pela dúvida. É
necessário, desde logo, estabelecer que, por todas as razões imagináveis, os termos imprecisão, incerteza, indeterminação, dúvida,
não podem ser tomados como sinônimos de imprevisibilidade. Na
verdade, de forma subjacente ao caráter específico dessas convenções, a álea disciplinada pela normalidade (que nasceu com o pacto)
permanece inalterada, pela simples razão de que o aspecto duvidoso
das convenções aleatórias refere-se especificamente à efetivação ou
não do fato acautelado contratualmente (portanto identificado, conhecido) e, em caso positivo, quando aquele fato se dará. Como se
constata, a discussão gravita em torno de fatos previsíveis e não de
imprevisíveis, conseqüente à sua identificação apriorística.
Como conclusão inicial, temos: os contratos aleatórios – e parecem ser os únicos em nosso ordenamento – possuem três áleas,
independentes e diferenciadas. Uma natural, comum a todos os pactos, em que os riscos são previsíveis, com soluções normatizadas;
outra, de natureza extracontratual, específica para a identificação de
acontecimentos imprevisíveis, inteiramente alheios e diferenciados
e uma terceira, determinada pela natureza sui generis da contratação, marcada pela dúvida, pela incerteza da contraprestação. Nestas
três áleas – comum, incomum e aleatória – situações distintas podem ser configuradas: a) se, nessas contratações aleatórias, o acontecimento recair sobre a álea comum, de riscos previsíveis (não pagamento de prestações, desobediência a cláusulas contratuais expressas), a própria lei prevê solução; b) se o fato incidente sobre a
base negocial for imprevisível, não atingindo nem a álea sui generis do pacto aleatório, nem a normal, mas em plano de natureza
extracontratual (distante do comum ou da dúvida que caracteriza a
8
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aleatoriedade, isto é, ocorrência efetiva e quando), não cabem dúvidas de que a doutrina da imprevisibilidade encontrará espaço; c)
finalmente, se a prestação de uma das partes estiver caracterizada
pela dúvida, incerteza, imprecisão (jogo, aposta, entrega de coisas
futuras sujeitas a risco, ou em litígio), identificadores do caráter
aleatório da contratação, também a normatização já existente no
estatuto privado sobre a espécie ditará as regras a serem seguidas.
Nunca será demais insistir: se o evento identificado como imprevisível se abater sobre uma contratação aleatória, atingindo especificamente seu campo "não aleatório", apenas sua aura, não há
como negar a possibilidade de abertura de espaço para o emprego
da doutrina da imprevisibilidade. Se estiver caracteristicamente
marcado pela incerteza ou dúvida quanto à ocorrência e época de
transformação de garantia subjetiva em lesão objetiva, a Teoria da
Imprevisão, indiscutivelmente, não encontrará espaço. Sinteticamente: a Teoria da Imprevisão sempre será aplicável aos pactos
aleatórios, desde que o evento alterador da base contratual não se
relacione com sua álea específica de incertezas. Se àquela álea
estiver ligado, seu emprego estará afastado.
Esta conclusão é extraída da ausência de qualquer referência
ou proibição expressa de emprego nessas convenções, perceptível
nos artigos 478, 479 e 480 do projeto 118/84, do novo Código Civil
brasileiro. A legislação italiana, no artigo 1.469 do Código Civil em
vigor, de forma expressa vedou a aplicação da doutrina da imprevisibilidade aos pactos aleatórios, confundindo possibilidade de configuração de um fato, indeterminado apenas quanto à real efetivação e seu tempo, duvidoso, ou incerto, com acontecimento imprevisível. Felizmente, neste ponto, não foi copiada. Colocada a discussão nestes termos, não seria absurdo afirmar-se que, como linha de
princípio, todo contrato possui duas áleas: uma normal (comum a
todos) e outra anormal (reduto dos eventos imprevisíveis). Entretanto, excepcionalmente, em especial nos contratos aleatórios, seria
possível identificar – além das áleas normal e anormal – mais uma:
a que abre espaço para os fatos duvidosos (quanto à efetivação e
quando eles se darão), responsáveis pela concreta ocorrência das
situações classificadas como aleatórias, previamente estabelecidas
na contratação.
A aceitação da tese proposta e desenvolvida condiciona-se
apenas ao reconhecimento de que álea nada mais é do que o espaço
9
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(em plano subjetivo) em que os fatos se desenvolvem, podendo ser
de natureza normal ou anormal, abstraindo-se, aprioristicamente a
idéia condicionante e comprometedora de que ela só possa ter existência na esfera contratual. Neste aspecto, necessárias se fazem algumas considerações e conclusões sobre o tema espaço.
Inicialmente, é preciso estabelecer que o Direito tem seu lugar
específico no campo das Ciências Humanas e ele próprio pode ser
compreendido como um espaço epistemologicamente estruturado.
Seus ramos e subdivisões mantêm relações lógico-conceituais passíveis de serem representadas espacialmente, entendendo-se que se
trata de algo que ocorre fundamentalmente no tempo. Naturalmente,
esse espaço tem natureza metafórica (nem imaginária, nem virtual)
e para sua identificação são freqüentes o uso de expressões como
dimensão, lugar, campo, terreno, plano, linha de fuga, instância,
topologia. Quando se aplicam termos espaciais a objetos históricos
(como o homem), adentra-se o terreno das metáforas, designando-se
de forma oblíqua aquilo que não se pode nomear diretamente. Heidegger em Ser e Tempo (1928) deixou bastante claro que a analítica
existencial explicita como condição ontológica do homem a temporalidade. Assim, espaço e tempo (em um momento, dentro ou fora
de um contrato), por estarem ligados à percepção de objetos físicos,
são intuições puras, que situam em algum lugar ou instante os objetos da nossa experiência. Espaço e tempo são condições de possibilidade de toda representação mental ou cognitiva da realidade. De
outro modo: se percebemos as coisas no espaço não é porque elas
estejam lá fora, no mundo, mas porque nosso espírito está constituído de tal modo que não podemos pensá-las de outra maneira. Perceber significa aferir no espaço e no tempo, atribuir ao objeto lugar e
instante.
Deste modo, no campo do contratualismo e fora dele existirá
sempre um espaço conceitual, tanto para os fatos previsíveis como
imprevisíveis, que consiste, evidentemente, também em uma metáfora, mas não em uma realidade tridimensional como, a princípio,
dispôs a geometria euclidiana. Em acréscimo, é relevante advertir,
contudo, que essa metáfora não se queda inerte; pelo contrário, é
ativa, plena de significado e de conceitos, uma vez que seu conteúdo é exatamente o conjunto de relações entre os elementos nela representados.
De todo o exposto, uma primeira conclusão pode ser extraída:
10
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o espaço metafórico conceitual destinado à efetivação dos riscos
normais, anormais e aleatórios de uma contratação, será sempre o
mesmo, pouco importando quando e onde ocorra (dentro ou fora do
contrato), desde que atendidos os pressupostos de sua identificação,
a começar pela execução diferida da obrigação. Sob todos os aspectos, pela total falta de suportes fático ou jurídico, hoje se afigura
indefensável a superadíssima tese fulcrada na pretensão de privilegiar apenas os contratos, conferindo-lhes, ipso facto, a exclusividade de conterem – somente eles – o espaço necessário para o surgimento de eventos, com desprezo a séculos de sedimentação doutrinária e jurisprudencial, orientadas para a aceitação da existência de
uma álea ou espaço metacontratual.
Por tais motivos, reduzindo toda a discussão a uma simples
questão terminológica e, como marco de referência, traduzindo a
expressão álea contratual como equivalente a espaço – campo fenomenológico contratual em que surgem os eventos normais e sui
generis – estes últimos identificados como aleatórios – e ainda os
extracontratuais (espaço, campo, álea, ou aura da imprevisibilidade) – é que se defende a existência de três áleas nos pactos cercados
por dúvidas, incertezas, imprecisões, denominados aleatórios.
Deste modo, como linha de princípio, todos os pactos possuem duas áleas – ou dois espaços – nas quais se coreografam fatos
comuns e incomuns. Elevam-se para três quando o espaço em que o
evento ocorre – embora não sendo comum (álea normal), nem incomum (álea anormal) – por suas características sui generis e em razão
de especificidade inexistente na álea natural, o evento de gênero
próprio se posiciona distante daquelas áleas. Ao identificar um fato
nitidamente marcado pela presença de componentes duvidosos, com
objeto previamente identificado, tais manifestações de vontade
apresentam-se no universo contratualístico como convenções aleatórias.
3 A ÁLEA (OU AURA) DA IMPREVISIBILIDADE NOS CONTRATOS ALEATÓRIOS

Parece ser inteiramente pertinente e oportuna a criação de
uma metáfora, na tentativa de "visualização" da álea extracontratual
em que o fenômeno da imprevisibilidade ocorre. Assim, o espaço
em que o evento extraordinário surge e se desenvolve, comprometendo irreversivelmente a economia contratual, no exercício de uma
11
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indispensável liberdade de expressão poderia ser chamado de aura,
assemelhada àquele campo eletromagnético multicor que se observa
nas fotografias Kirlian5. Deste modo, no desenvolvimento deste
estudo, sempre que se fizer necessário referências à álea metacontratual em que o evento incomum tenha lugar, será utilizada a expressão aura contratual.
Merecem registro as observações de Miguel REALE6, ao falar
deste tipo de contratos sui generis, na "Exposição de Motivos" do
projeto do novo diploma civil brasileiro, em implícita referência à
imprevisibilidade. Esclareceu ele que em outros pontos foram preenchidas lacunas incontestáveis. Lembrou, entre outras, a hipótese
dos "contratos aleatórios‖, que a lei privada em vigor contemplava
prevendo apenas o caso de álea relativa à ―entrega de coisas futuras‖, quando, em nosso tempo, o que prevalece é a assunção do risco, parcial ou integral, em razão dos fatos ou atos futuros, que nasce
de um complexo de exigências da vida contemporânea. Alterado o
5

"Quando alguém aborda a história da Kirliangrafia, cita sempre o nome de
Semyon Davidovitch Kirlian como tendo sido o primeiro ser humano responsável pela construção da máquina fotográfica Kirlian. Na verdade, o que ele construiu foi apenas sua primeira máquina (máquina de eletrofotografia), em 1939,
na cidade de Krasnodar, na ex-União Soviética. Entretanto, a primeira máquina
de eletrofotografia foi construída no Brasil, em 1904, pelo padre Landel de
Moura, gaúcho de Porto Alegre. Na capital gaúcha, existe um museu com seu
nome e registro de suas pesquisas. Como ele era subordinado à igreja católica –
que proibia a discussão de certos inventos – a máquina eletrofotográfica por ele
inventada não pôde ser patenteada nem divulgada, principalmente porque ele
deu o nome de perianto a um dos efeitos revelado pela máquina e a igreja, temendo que o termo fosse confundido com o perispírito, da doutrina kardecista,
foi categórica em sua proibição. Dentre as inúmeras teorias que existem para
explicar o fenômeno, a mais aceita é a que defende a existência ao redor de corpos materiais, orgânicos ou inorgânicos – além dos gases e vapores e da fraquíssima irradiação que vai do infravermelho, passando pela luz visível e indo
até a cor ultravioleta – também um campo energético, assemelhado às irradiações eletromagnéticas. Segundo Konstantin Korotkov, Ph.D da Universidade de
S. Petersburgo, na Rússia, a mistura de gases e vapores, em contato com o
campo elétrico da placa de qualquer máquina Kirlian, provoca a ionização daqueles gases, responsável pela formação do halo luminoso." (MILHOMENS,
Newton. Kirlian.com.Br – História. Disponível em <http:///www.kirlian.com.
br> Acesso em 12/06/2001)
6
REALE, Miguel. Exposição de Motivos. In: Anteprojeto nº 634/75, do novo
Código Civil brasileiro (seção I). Suplemento. Brasília, p.12, setembro de 1975.
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conceito de ―contrato aleatório‖ – complementou – em mais de uma
oportunidade se procurou preservar os direitos dos contraentes na
hipótese de álea anormal, incompatível com a ―natureza ou estrutura do negócio". Como se vê, o reconhecimento de existência de uma
álea incomum ou anormal (seara da imprevisibilidade), nos pactos
aleatórios não deve ser considerada como uma novidade.
Com o espírito liberal que sempre o definiu, CARVALHO FERNANDES7 enfrentou mais este desafio e provou que a visão do tema é
distorcida e nenhuma razão jurídica existe para a negativa sistemática de aplicação da doutrina de exceção aos contratos aleatórios.
Demonstrou que as alterações anormais podem ocorrer em dois planos distintos, inteiramente diversos, mas presentes e constantes do
universo jurídico daquelas convenções. Por um lado – esclareceu
CARVALHO FERNANDES8- a transformação pode dizer respeito a aspectos que estão nitidamente fora da álea do contrato; por outro, não
se pode dizer que nos contratos aleatórios, por definição, não exista
uma álea anormal. Interessa, pois – concluiu – averiguar a possibilidade de alterações que sejam alheias ao seu aspecto aleatório e se
haverá casos de relevância de alterações, ainda que digam respeito à
própria extensão da álea da contratação. O jurista ilustrou sua tese
com os seguintes exemplos:
Num contrato de aposta dois indivíduos declaram que, conforme
certo cavalo ganhe ou não determinada corrida, assim um deles pagará ao outro determinada quantia X. Admitindo que, entretanto,
sobreveio uma desvalorização da moeda, não se vê motivos para
não invocar a teoria da imprevisão.O aspecto que se modificou no
contrato não respeita sequer o seu carácter aleatório.

O mesmo autor, valendo-se da hipótese apresentada, procurou
abordar um outro ângulo da questão em que também entendeu não
ter sido atingido o campo minado da incerteza, porque seus fatores
determinantes se desenvolveram em área distinta, sem qualquer
relação direta com a álea sui generis daqueles contratos.
Podemos retomar o exemplo da aposta sobre o cavalo vencedor de
determinada corrida. Se A apostou que o cavalo Z ganhará e B
afirmou que não ganhará, devendo o que perder a aposta pagar
quantia ao outro, poderá levantar-se um problema de imprevisão
7

CARVALHO FERNANDES, Luís Alberto de. A Teoria da Imprevisão no Direito Civil Português. Boletim do Ministério da Justiça, Coimbra, n. 128, 1963.
8
CARVALHO FERNANDES, Luís Alberto de. Op. cit., p. 143.
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quanto a saber se no contrato cabe a hipótese de ter adoecido o
jockey que normalmente conduziria o cavalo e o substituir outro
menos destro, ou a de concorrentes desleais terem ministrado drogas ao cavalo, ou qualquer outro caso do mesmo género. 9

O primeiro exemplo parece perfeito. No segundo, data venia,
o ilustre jurista forçou os limites, sendo oportuno registrar que a
hipótese não suporta a distensão pretendida. Um jockey doente pode
perfeitamente ser substituído, cabendo ao dono do cavalo manter
um substituto à altura do que se encontre impossibilitado. Quanto à
doença do animal – que o impossibilitaria de correr ou lhe tiraria as
condições ideais para tanto – não insere a questão nas hipóteses de
imprevisibilidade, por lhe faltar todos os pressupostos exigidos e
nem ao menos de caso fortuito ou de força maior simplesmente
porque, sendo o Direito uma ciência eminentemente social, o homem será sempre seu titular e destinatário, na condição única de
sujeito de direito, restando ao animal apenas a condição de objeto
do direito. As hipóteses apresentadas – vale repetir – não se qualificam como de caso fortuito ou força maior e muito menos de imprevisibilidade, uma vez que tanto a substituição do cavaleiro como a
falta de condições do cavalo são fatos perfeitamente inseridos na
álea comum das contratações. Ademais, relembre-se: a Teoria da
Imprevisão não pode servir de panacéia a ser aplicada indiscriminadamente. Isto se a pretensão for um mínimo de garantia contratual.
Há de existir um rigoroso critério no seu emprego, sob pena de subversão e desvirtuamento de seu nobre espírito e real finalidade, trazendo a conseqüente insegurança nas relações jurídicas. Relembrese, mais: o emprego desregrado da cláusula rebus sic stantibus –
embrião da moderna imprevisão – nos séculos XVI a XVIII, foi
causa de sua decadência e a repetição daquela situação é o que menos se deseja, devendo ser evitada a qualquer custo. As hipóteses
aventadas no segundo exemplo eram perfeitamente previsíveis, devendo, em princípio, constar do elenco de acontecimentos normais
do cotidiano, razão por que não podem ser tidas como imprevisíveis, subsistindo no pacto a álea sui generis em que a aposta foi
inserida, isto é, sua aleatoriedade, a par com a incomum, na aura
contratual, campo onde nasce e se desenvolve a Teoria da Imprevisão. Adite-se que o exemplo de imprevisibilidade fornecido por
9

CARVALHO FERNANDES, Luís Alberto de. Op. cit., p. 145.
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CARVALHO FERNANDES (desvalorização da moeda), como exposto,
só poderá ser assim considerado em contextos de economia estável
(Portugal), não servindo de parâmetro para a nossa, na qual, há muito tempo, tanto a inflação como a perda do valor monetária mantém
o vai-e-vem característico das aves de arribação. Sublinhe-se que, a
persistir por décadas o controle inflacionário ora existente, como
nos países europeus, Canadá, Estados Unidos, talvez, então, se possa considerar a inflação um acontecimento imprevisível, na hipótese
da sua volta; nas atuais circunstâncias, não.
Nos contratos aleatórios o que se discute é a existência de
uma contraprestação duvidosa, a ser realizada pela contraparte ou
não.
Neste ponto, seria oportuna a indagação: em que aspecto os
acontecimentos referidos – considerados duvidosos, incertos ou
imprecisos – poderiam ser confundidos com o autêntico fato extraordinário (essência da doutrina da imprevisibilidade), de forma a
afastar o emprego do princípio? Nos contratos aleatórios o que se
discute é a existência de uma contraprestação duvidosa, a ser realizada pela contraparte ou não. Ora, quando se fala na possibilidade
de que tais eventos se abatam sobre a contratação discutem-se fatos
perfeitamente previsíveis, condicionados apenas à confirmação de
adimplemento ou não, independentemente do campo minado a ser
atravessado por aquele que assumiu o risco calculado. Por outra
forma: analisam-se situações definidas anteriormente que, embora
incertas quanto à materialidade da efetivação, são totalmente distintas e inconfundíveis em relação às que são exigidas no campo da
imprevisibilidade. De outra forma: analisam-se situações definidas
anteriormente, embora incertas quanto à materialidade e data de
efetivação, totalmente distintas e inconfundíveis.
A positividade do fato assinala com precisão a passagem do
campo subjetivo (simples garantia) para o objetivo (ocorrência do
fato), fatores inteiramente conhecidos e identificados no momento
da vinculação contratual. Considerar equivalente uma álea marcada
pela incerteza, eminentemente contratual, assentada em fatos previstos no convencionado – portanto, conhecidos – à que traça as coordenadas da imprevisibilidade, de natureza extracontratual – inteiramente desconhecidas – é laborar em equívoco imperdoável. A incerteza quanto a fato determinado, perfeitamente identificado, não
pode ser equiparada à dúvida que paira sobre uma contratação quan15
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to à possibilidade de ser atingida por acontecimento reconhecidamente imprevisível, sem quantificação de forma, intensidade e efeitos que caracterizam a ocorrência anormal.
Nos contratos aleatórios existirá sempre a satisfação de uma
conditio, envolta em incerteza, para que se consubstancie a responsabilidade da outra parte, convocada a satisfazer objetivamente sua
obrigação. Esta, até então situada no plano subjetivo, com a passagem para o objetivo e conseqüente dissipação das sombras da incerteza, determinará o caráter positivo ou negativo da contraprestação.
Para que isso ocorra é necessário apenas que a responsabilidade de
uma das partes seja de realização duvidosa, esteja sujeita a riscos
que poderão viabilizá-la ou não. Por outro lado, para a aplicação da
teoria da imprevisão o fato alterador do suporte contratual coloca-se
fora de qualquer possibilidade de identificação apriorística, sendo,
portanto, imprevisível. O fato de ter ou não precedentes (guerra,
proibições do Governo, retirada de produtos do mercado, epidemia,
golpe de Estado, revolução e até racionamento de água, gás e energia elétrica) é irrelevante, devendo apenas se manifestar antes do
vencimento da obrigação. São situações distintas, disciplinadas por
diretrizes próprias e inconfundíveis. Por tais razões é que se sustenta
a tese de que as áleas normal e anormal das contratações nunca são
absorvidas pela álea específica dos pactos aleatórios (ou vice-versa).
Nestes, com o predominar do caráter aleatório, apenas momentaneamente afastam a atuação e o comando energético das áleas comum
e incomum, mas em nenhum momento as absorvem ou excluem, de
forma a proibir a reação aos riscos considerados naturais, ou o recurso à teoria da imprevisão, quando extraordinários.
Neste ponto é possível uma conclusão: seriam aleatórios todos
os contratos assentados em dúvidas, incertezas em relação à efetiva
ocorrência do fato impreciso. Para tanto, há de existir na contratação aleatória a passagem do plano subjetivo (se) para o objetivo
(quando). Por este prisma, existente o fato efetivamente duvidoso,
no contexto identificado como objeto da relação jurídica que se
forma, com ele surge a possibilidade de transformação de um estado
virtual em objetivo, emergente do estado de incerteza da entrega da
prestação prometida para uma realidade que em função das circunstâncias será positiva ou negativa, mas sempre marcada pela ausência de certeza, como exige a "sorte‖ ou "azar‖ contido na aleatoriedade. Desde modo, aquele que se vincula em convenção aleatória
16
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sabe previamente que a essência de sua contratação já nasce indelevelmente marcada pelo risco calculado.
Nessa situação estará aquele que aposta ou joga. Sabe, previamente, que se o resultado for "x", perderá; se for "y", ganhará. Não
há como se equiparar um resultado previamente conhecido – conteúdo dos aleatórios, tão-somente vinculado a probabilidades, não
mais a possibilidades – com o fato imprevisível que orienta a aplicação da doutrina de exceção. E foi apoiada no equívoco da equiparação denunciada que uma corrente doutrinária entendeu não ser
cabível o emprego da Teoria da Imprevisão nos contratos aleatórios.
Fundamentou sua negativa na natureza daqueles pactos que ultrapassavam a chamada álea normal da convenção, caracterizados basicamente pela incerteza que cercaria o momento da execução futura. Esta facção acabou por conseguir que no universo do contratualismo italiano, de 1942, os contratos aleatórios fossem expressamente excluídos do abrigo do remedium iuris da imprevisibilidade,
conforme se colhe do artigo 1.469 mencionado.
CAIO MÁRIO10considerou como aleatórios todos os contratos
em que a prestação de uma das partes não fosse precisamente conhecida e susceptível de ser estimada previamente, inexistindo
equivalência com a da outra parte. Além disto, ficariam dependentes
de um acontecimento incerto, em conceituação diversa da que é
expressa no artigo 1.432 do Código Civil.
Explicou MARTOREL11 que "(...) no todas las mutaciones de
las cosas autorizan a pedir la resolución de un contrato a largo
término, si no solamente aquellas que cambien la razonable relación entre la prestación y la contraprestación, que no fueron ni pudieron ser previstas por los contratantes cuando estipularon el contrato, aunque sea aleatorio".
Carlos Alberto BITTAR FILHO12- na linha da legislação italiana
– adotou tese contrária a que ora se defende, consubstanciada na
10

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro:
Forense, 1974. v. II, p. 47.
11
MARTOREL, Juan Terraza. Modificación y Resolución de los Contractos por
Onerosidad o Imposibilidad en su Ejecución. Barcelona: Bosch-Casa Editorial,
1951. p. 24.
12
BITTAR FILHO, Carlos Alberto. A Teoria da Imprevisão: Evolução e Contornos Atuais. In: ______ (coord.) Contornos Atuais da Teoria dos Contratos.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p. 23.
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impossibilidade de aplicação da doutrina da imprevisibilidade aos
contratos aleatórios e unilaterais, ao dizer que "(...) é plenamente
possível a utilização da teoria em apreço em se tratando de contratos comutativos de execução diferida, continuada ou periódica, não
se podendo dela cogitar para a resolução de contratos aleatórios,
ou unilaterais".
Pelos motivos já desenvolvidos – ora sintetizados – é imperioso divergir: primeiro, porque sendo o contrato de execução diferida,
como acontece com este tipo de pacto, a proibição genérica de uso
da doutrina da imprevisão aos mesmos seria uma restrição injustificada à sua área de atuação o que, até por coerência jurídicohistórica, não pode ser aceito ("... contractus qui habent tratum sucessivum...", disse Neratius); segundo, porque uma vedação desta
ordem nasceria da convicção de que quaisquer outras áleas (comum
e incomum) teriam sido absorvidas pelo caráter aleatório e que, ipso
facto, só existiria uma álea específica, isto é, a da incerteza futura, o
que não corresponde à verdade; terceiro, porque esta postura exclui
a possibilidade de que o evento extraordinário possa atingir outro
aspecto da contratação – que não o duvidoso – e ali fazer nascer a
lesão virtual para uma das partes, sem qualquer relação com sua
álea específica; finalmente – como complementação do primeiro
motivo – porque, uma vez excluída a possibilidade de existência de
uma outra álea (a não ser a que dá origem e nome a tais contratações), fecham-se as portas à possibilidade de ocorrência do fato
incomum em campo paralelo (aura contratual), campo da doutrina
da imprevisibilidade. Em síntese: é perfeitamente possível que o
acontecimento extraordinário ocorra, sem qualquer relação com a
natureza aleatória destas convenções, em álea anormal, extracontratual, distante da chamada álea normal ou sui generis dos contratos
aleatórios. Para negar sua pertinência e total possibilidade de aplicação, necessário seria demonstrar, antes de tudo, a impossibilidade
desta ocorrência.
É fundamental ter em mente o fato de que um campo de riscos
específicos, caracterizado por incertezas previamente determinadas,
não significa necessariamente, hegemonia daqueles riscos duvidosos, com exclusão de outras possibilidades, sejam normais ou
anormais. Daí se deduz haver um ponto em que a incerteza, gravitando em uma órbita, sem qualquer pertinência com o fato em discussão, deverá ceder o passo para que outros fatores passem a disci18

FAFICOP CIENTÍFICA – V. 1, N. 1 – NOVEMBRO DE 2001

plinar as regras aplicáveis ao caso concreto. Nesta hipótese, ocorrendo alteração do alicerce negocial em campo diverso da álea específica das incertezas, não incidente naquela considerada como
normal e previsível, mas especificamente em álea anormal, sendo
iminente a lesão virtual para uma das partes, inafastável será a aplicação da Teoria da Imprevisão, na tentativa de revisar o pacto com
toda a eqüidade possível e, frustrada esta, extingui-lo definitivamente, com possibilidades indenizatórias, "aunque sea aleatorio", como
disse Juan Terraza Martorel.
Um outro enfoque é indispensável: além dos contratos aleatórios – assim chamados por sua própria natureza – outros existem no
mesmo campo, pouco discutidos, denominados relativamente aleatórios, em que a dúvida, a incerteza já passou do plano subjetivo
para o objetivo. Nascem em épocas e circunstâncias anormais,
quando já em curso revoluções, guerras ou conflitos armados de
qualquer natureza, com um caráter mais ou menos duradouro. Curiosamente, nesta hipótese, os fatos guerra, ou conflito armado, que
são caracteristicamente consubstanciadores de acontecimentos imprevisíveis – no que se refere ao cumprimento da obrigação – neste
contexto aleatório definido por fatos incertos, imprecisos ou duvidosos, passam a ser exatos, precisos e sem quaisquer dúvidas, porque aprioristicamente conhecidos, em razão de sua existência,
quando da contratação. A dificuldade de cumprimento da obrigação
nestas contratações – talvez até impropriamente chamadas de relativamente aleatórias – por ser conhecida, deverá possibilitar tratamento diferenciado ao devedor da prestação. Nestas convenções, a
característica especial de que se revestem, em razão dos obstáculos
à execução integral e pontual da prestação, embora concreta, poderia até emprestar-lhes foros aleatórios. A álea ou campo de incertezas destes pactos relativamente aleatórios (em que a dúvida passou
a ser coisa certa) ou, para bem situá-los, conjunturais ou circunstancialmente aleatórios, embora concreta e determinada quanto ao
futuro é muito mais abrangente do que, em condições normais apresentam os pactos discutidos (aleatórios), nos quais, por sua natureza, a dúvida e a imprecisão são as marcas principais. Esta "futuridade presente", já não incerta (guerra interna ou externa) – fator imprevisível quando surge após a vinculação – desde o início era do
prévio conhecimento das partes, delimitada e identificada que fora
pelas circunstâncias que cercaram o nascimento do pacto, mas nem
19

FAFICOP CIENTÍFICA – V. 1, N. 1 – NOVEMBRO DE 2001

por isso excluindo a aleatoriedade, ainda que circunstancialmente.
Com base nos argumentos desenvolvidos – e por todas as razões de ordem comutativa – a aplicação da doutrina da imprevisibilidade deve ser admitida nos pactos aleatórios, quando o fato imprevisível incidir sobre a álea incomum, fora do específico campo de
dúvidas daquelas convenções. Nem um só argumento, de qualquer
natureza, de mínima relevância até hoje foi apresentado contra seu
emprego, de forma a ser identificado como obstáculo de alguma
consistência jurídica a interromper-lhe o passo.
Em reiteração ao exposto, fica difícil – senão impossível –
não reconhecer que os contratos aleatórios, diferentemente dos demais, justamente por sua natureza ímpar, não possuem apenas uma
álea, mas, três: aquela estreitamente ligada à sua essência, fulcrada
na futuridade, na incerteza, na ocorrência de fatos duvidosos quanto
à efetivação e ao quando se darão; uma outra, na qual pode incidir o
evento anormal (álea da imprevisibilidade) alterando a base contratual, que nenhuma relação tem com a que é responsável por sua
natureza intrínseca – a que se denominou neste trabalho de aura – e
ainda a comum, na qual os riscos normais da contratação (como o
inadimplemento) podem ocorrer. Sintetizando: os incidentes de percurso nos contratos de execução diferida podem ocorrer, tanto nas
áleas normais (comum das contratações); como nas anormais (campo da imprevisibilidade); e ainda na identificada como sui generis
(reduto dos contratos aleatórios). Esta última pode ser considerada
como postada entre as áleas normal e anormal. Suas características
especiais não lhe permitem integrar nem uma nem outra, fazendo
com que se lhe reconheça a condição de álea com gênero próprio e
específico.
Em conclusão: negar a existência de uma terceira álea, de natureza extracontratual (aura), seria negar a aplicação da própria
Teoria da Imprevisão, que necessita de um campo, espaço ou álea
para sua operacionalidade. E isso – para dizer o menos – na atual
conjuntura legislativa em que a doutrina de exceção já se encontra
praticamente ao abrigo do direito material (artigos 478, 479 e 480
do novo estatuto civil) seria, no mínimo, uma temeridade.
Pelas razões expostas, fica claro ser injustificada a restrição
feita pela legislação italiana – e, analogicamente, por juristas pátrios
– ao emprego da doutrina de exceção conhecida como Teoria da
Imprevisão às contratações identificadas como aleatórias.
20
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4 O CARÁTER NÃO-ALEATÓRIO DOS CONTRATOS DE SEGURO

Seguindo pensamento e entendimento dominante sobre o tema, em primitiva abordagem (RT nº 782, dezembro de 2000, pp.
78-89), afirmamos categoricamente que, por sua natureza, os contratos de seguro poderiam ser tomados como exemplos vivos, perfeitos e acabados de aleatoriedade. Posteriormente, graças à inestimável contribuição que nos foi encaminhada pelo jurista Ernesto
TZIRULNIK13- uma das maiores autoridades brasileiras no campo
securitário – de seus consistentes e irrefutáveis argumentos, novas e
mais claras luzes sobre o problema foram derramadas, levando-nos,
felizmente, a mudar radicalmente aquela convicção inicial para
afirmar – agora sim, com segurança – que, justamente por sua natureza é que os contratos de seguro não podem ser incluídos no elenco
das contratações aleatórias, restando equivocado o entendimento
de que a característica duvidosa que permeia esses pactos (ocorrência ou não do sinistro) seria a causa determinante de sua aleatoriedade, isto é, estaria, em princípio, definida pela possibilidade de
ocorrência ou não do risco assegurado.
Destaque-se que muitos autores consagrados defenderam – e
ainda defendem – a natureza aleatória de tais contratos. Entre eles
grandes autoridades do universo contratualístico, como Orlando
Gomes, Pedro Alvim, Maria Helena Diniz, Arnaldo Rizzardo e o
mestre Enzo Roppo, citados por TZIRULNIK14, para quem a natureza
aleatória dos contratos de seguro é conseqüência de sua função econômico social, em razão da qual a vantagem do segurador reside no
fato da não-ocorrência do sinistro, dentro do prazo da contratação.
Em comentários aos artigos 1.432 e 1.458 do Código Civil,
explicou o jurista TZIRULNIK15:
O objeto do vínculo securitário deve ser reputado como a conduta
do segurador visando a garantir o patrimônio de alguém (interesse
assegurável) contra prejuízos advindos da realização de determinados riscos que foram assumidos em regime de contornos mutualísticos.

E continuou:
13

TZIRULNIK, Ernesto. Regulação de Sinistro: Ensaio Jurídico. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 41-58.
14
TZIRULNIK, Ernesto. Op. cit., p. 43-44.
15
TZIRULNIK, Ernesto. Op. cit., p. 41.
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A idéia de garantia, nuclear do negócio jurídico examinado, está
contida na expressão risco assumido à medida que o risco aqui não
é aquele típico das chances genuinamente aleatórias, mas sim produto de cálculos que, inclusive, permitem a obtenção do valor proporcional a sua assunção: o prêmio.

Em acurada análise sobre o tema, o mesmo autor nos dá conta
da existência de duas correntes distintas sobre a responsabilidade de
uma das partes, o segurador: para uma, sua obrigação se restringiria
ao pagamento de uma indenização eventual; para outra, seria uma
obrigação de garantia. Ao negar a aleatoriedade em tais pactos, reconhecendo-lhes apenas a natureza comutativa, juristas respeitáveis
entenderam que a responsabilidade do segurador é garantir a indenização do segurado, inexistindo nessa operação quaisquer incertezas,
conseqüente à pré-determinação pelas partes do objeto da contratação.
Em complementação, TZIRULNIK16 transcreve o pensamento
de Lugo y Reimundo, orientado para a concepção de que no contrato de seguro as partes se obrigam a prestações certas e determinadas
no momento do nascimento do vínculo contratual, identificando os
prêmios e o valor do capital assegurado, em razão do que, por antecipação, têm consciência exata de seus comprometimentos e do
limite máximo de suas obrigações e, em decorrência, de seus interesses pecuniários. Explicou que no contrato de seguro não se especula sobre a sorte, uma vez que o segurado realiza um ato de absoluta previsão, garantido-se contra um risco perfeitamente tipificado
e definido, aceito pelo segurador, em troca de pagamento dessa garantia, pelo segurado. E concluiu o autor citado, que nos contratos
de seguro existe uma nobreza moral (garantia), um conteúdo ético
inexistente nos contratos aleatórios.
E TZIRULNIK17, com absoluta segurança, afirma que "(...) a
obrigação securitária constitui, antes de tudo, um vínculo de garantia". Nessa linha, TZIRULNIK18 cita Paul-André Crépeau, para o qual
o mais puro estado da obrigação de garantia pode ser encontrado
nos contratos de seguro:
Dans l'ordre contractuel, l'obligation de garantie est moins rare
qu'on ne le laisse croire. Un bon exemple est, sans doute, celui du
16

TZIRULNIK, Ernesto. Op. cit., p. 48-51.
TZIRULNIK, Ernesto. Op. cit., p. 41.
18
TZIRULNIK, Ernesto. Op. cit., p. 51.
17
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contrat d'assurance où l'obligation de garantie se retrouve à l'etat
pur puisque c'est le but même de l'assurance d'assumer le risque des
accidents.

Adite-se que não foi outra a diretriz adotada pelo artigo 757
do projeto 118/84, do novo Código Civil, ao estabelecer:
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
à pessoa ou a coisa, contra risco predeterminados.

Como se vê, a predeterminação do risco, de imediato retira
desses pactos o caráter aleatório, para o qual se exige a incerteza.
Em outra obra, TZIRULNIK19 assinalou:
É indispensável a advertência sobre a comutatividade do seguro,
pois se a obrigação da seguradora, fundamental, é de prestar garantia, logo ela o faz desde o início da relação contratual, com base nas
finanças colhidas junto à coletividade de segurados, nos ativos que
imobiliza para assegurar a solvabilidade da empresa que exerce, em
geral e, também, em relação a cada contrato que celebra. E não, essencialmente, pagando ou deixando de pagar determinada indenização.

Face ao exposto, forçoso é reconhecer que os pactos de seguro
são manifestações bilaterais de vontade, de natureza comutativa,
marcados por um vínculo de acautelamento. Sinteticamente: são
contratações comutativas de garantia.
Assim, parece ser possível afirmar:
a) que a Teoria da Imprevisão tem inteira pertinência aos contratos aleatórios, desde que o evento alterador da base contratual
não incida, nem em sua álea sui generis nem na normal, mas sim
em sua álea extracontratual (aura);
b) que tais pactos possuem três áleas distintas, não colidentes
em qualquer ponto nem excludentes umas das outras, assim identificadas: comum, sui generis e extracontratual, por nós batizada de
aura;
c) que os contratos de seguro são convenções comutativas de
garantia, sem caráter aleatório, a despeito da existência de respeitável corrente contrária.

19

TZIRULNIK, Ernesto. Apontamentos sobre a Operação de Seguros. Revista
Brasileira de Direito de Seguros, São Paulo, ano 1, nº 1, 1998.
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LIGANDO AS ESTRATÉGIAS DE MARKETING ÀS INFORMAÇÕES
CONTÁBEIS GERENCIAIS DENTRO DO CONCEITO DE MARKETING DE RELACIONAMENTO E LEALDADE DOS CLIENTES

Edson Dias

RESUMO
O custo cada vez mais elevado de atrair e conquistar clientes
pelas empresas tem proporcionado mudanças nas estratégias de
Marketing, dando-se maior ênfase ao relacionamento e dessa forma
procurando torná-los mais fiéis. A Contabilidade, geradora de informações para a tomada de decisões, precisa adaptar seus relatórios
gerenciais às estratégias de Marketing para que as decisões sejam
mais eficazes. Os gerentes de marketing, adaptando suas estratégias
à evolução tecnológica, têm criado várias técnicas, entre as quais o
marketing de relacionamento, que visa a um aprofundamento do
conhecimento do cliente. Como forma de contribuir para um maior
intercâmbio de informações entre Marketing e Contabilidade, este
artigo propõe uma série de demonstrativos que podem ser fornecidos pela Contabilidade. Procura-se, no entanto, demonstrar que informações subjetivas de Marketing, como satisfação dos clientes,
precisam ser confrontadas com informações objetivas da Contabilidade, como lucratividade por cliente, para se tomar a melhor decisão.
PALAVRAS-CHAVE: Marketing, marketing de relacionamento, fidelidade do cliente, customização, mensuração gerencial, interação.
ABSTRACT
The increasingly higher cost of attracting and maintaining
customers is provoking changes in marketing strategies. The emphasis focused upon the relationship with the customers in order to
 Professor da Faculdade Estadual de Filosofia Ciências e Letras de Cornélio
Procópio; mestrando em Contabilidade e Controladoria na Unopar, Londrina,
PR.
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make them more dedicated to the company. Accounting, which provides informations for making decisions, must adjust its management reports to the marketing strategies so that decisions may be
more efficient. Managers of marketing, adapting their strategies to
the technological development, have created several techniques,
among them the Marketing of Relationship, that intends to provide
a better knowledge of the customer. Trying to contribute to better
exchange of information between marketing and accounting, this
article proposes a series of demonstrations of what may be furnished by accountancy. But it shows that subjective information
brought by marketing, like client satisfaction must be checked with
objective information exposed by accounting, like profit by client,
so that better decisions can be made.
KEY WORDS: Marketing, customer relationship management, customer loyalty, customization, management measures, interaction.
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LIGANDO AS ESTRATÉGIAS DE MARKETING ÀS INFORMAÇÕES
CONTÁBEIS GERENCIAIS DENTRO DO CONCEITO DE MARKETING DE RELACIONAMENTO E LEALDADE DOS CLIENTES

Edson Dias

INTRODUÇÃO

A evolução da informática e das telecomunicações mudou o
foco de atenção dos gerentes de marketing, que antes se concentrava
no produto e atualmente se concentra no relacionamento com os
clientes.
A diversificação dos produtos e o avanço dos meios interativos de comunicação fizeram com que as estratégias de marketing
mudassem e necessitassem não somente de informações sobre os
mercados alvos e sua rentabilidade. O foco agora é informações
sobre cada cliente, e o marketing tem evoluído nas suas teorias e
ferramentas para atender a essas novas necessidades.
Nesse novo contexto tecnológico, a Contabilidade precisa cada vez mais entender as estratégias de marketing e fornecer informações adequadas para que o gerente de marketing tome as melhores decisões.
Os clientes têm muito mais opções de compras e as estratégias
das empresas têm sido a customização dos produtos e serviços para
agregar mais valor para os clientes e manter um relacionamento de
fidelidade.
Nessa era de globalização mais do que nunca o cliente tornouse o ativo mais importante das empresas, sendo amplamente evidenciado na missão das empresas. A evolução dos bancos de dados
tornou viável um conhecimento mais profundo dos clientes. Na área
de marketing observamos a utilização de conceitos e ferramentas
voltadas para o cliente individual como é o caso do marketing de
relacionamento, marketing como banco de dados e até montagem
de sistema baseado no relacionamento (CRM – Customer Relationship Management). Os sistemas baseados no relacionamento administram contatos, clientes, pedidos, reuniões e telefonemas para que
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nenhuma venda seja perdida por negligência ou falta de atenção.
O marketing de relacionamento pode ser definido da seguinte
forma:
Segundo GORDON (1999, p.31), “(...) é o processo contínuo
de identificação e criação de novos valores com clientes individuais
e o compartilhamento de seus benefícios durante uma vida toda de
parceria”.
Ou ainda:
Segundo VAVRA (1993, p. 40-41),
(...) é o processo de proporcionar satisfação contínua e reforço aos
indivíduos ou organizações que são clientes atuais ou que já foram
clientes. Os clientes devem ser identificados, reconhecidos, comunicados, auditados em relação à satisfação e respondidos. O objetivo (...) é construir relacionamentos duradouros com todos os clientes.

A lealdade dos clientes muitas vezes é enfatizada na área de
marketing, mas muito pouco evidenciada nos relatórios gerenciais
contábeis em termos de retorno financeiro e até para mensuração do
desempenho do marketing. ROGER(1998, p.136), especialista em
marketing individualizado, diz que “mais cedo ou mais tarde, as
empresas descobrirão que lucratividade não se mede por produto e
sim por cliente”.
A lealdade e satisfação dos clientes são definidas por NEAL
(1999, p. 21) da seguinte maneira:
Lealdade de cliente é a proporção de vezes que um comprador escolhe o mesmo produto ou serviço em uma categoria especifica
comparada com o número total de compras feitas naquela categoria,
debaixo das condições que outros produtos aceitáveis ou serviços
estão convenientemente disponíveis naquela categoria (...) A satisfação do cliente é a atitude resultante do que o cliente acha que deveria acontecer (expectativa) interagindo com o que o cliente acha
que aconteceu (percepção de desempenho). Satisfação do cliente é
uma atitude tipicamente mensurada usando algum tipo de escala
atitudinal.

A Contabilidade tem condições de acompanhar, mensurar e
relatar em termos financeiros a rentabilidade dos clientes leais e
cruzar informações com relatórios de satisfação dos clientes para
identificar possíveis discrepâncias. Essa interação com a área de
marketing está se tornando uma necessidade, mas ainda é pouco
notada pela contabilidade gerencial.
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A customização é o produto ou serviço feito sob medida para
o cliente e atualmente temos a customização em massa que é definida por KOTLER (1997, p.228) da seguinte forma: ―Customização de
massa é a habilidade de preparar uma base consistente de produtos
e comunicações para atender às exigências de cada consumidor”.
Esta crescente customização precisa ser respaldada por informações
contábeis gerenciais que atendam as estratégias de marketing.
A LEALDADE DOS CLIENTES E A CONTABILIDADE

A lealdade precisa ser tratada de forma estratégica tanto pela
contabilidade como pelos gerentes de marketing. A lealdade mede
de forma confiável se uma empresa ofereceu ou não valor superior
aos clientes ou se eles voltam com uma freqüência regular a comprar ou compram de outro.
REICHHELD (1996, p. 36-37) faz várias críticas à contabilidade
com referência ao tratamento da informação por cliente. Ele é um
defensor da gestão baseada na lealdade dos clientes. Seguem alguns
de seus argumentos:
Gestão baseada na lealdade (...) significa que existem respostas matemáticas práticas e objetivas para perguntas como: Exatamente
quanto valor a lealdade cria (e vise-versa)? Como podemos quantificar a ligação entre lealdade e lucros? Qual é a verdadeira vantagem em termos de caixa da manutenção de um bom cliente durante
mais um ano, cinco ou dez?

E prosseguem seus comentários e críticas:
Para gerenciar os clientes como ativos você precisa ser capaz de valorizá-los como ativos. Isso significa que você tem que quantificar
e prever a permanência do cliente e o fluxo de caixa do ciclo de vida (...) a grande maioria das empresas não sabe o valor da lealdade
do cliente em termos de geração de caixa e a maioria não sabe que
não sabe (...) A falha está na linguagem básica dos negócios, a contabilidade, que atualmente tem um vocabulário limitado para avaliar a lealdade (...) ainda não encontraram uma forma de acompanhar
o valor do estoque de clientes da empresa. Não estabelecem distinção entre a receita das vendas de clientes novos e a receita das vendas de clientes leais e antigos, pois não sabem que custa muito mais
servir a um novo cliente do que a um antigo, nem se importam com
isso (...) O resultado é que princípios contábeis geralmente aceitos
acabam ocultando o valor de um cliente leal, um impressionante
trabalho de ocultação, se levarmos em consideração o que a lealdade pode fazer pela grande maioria das empresas.
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Temos que reconhecer que a contabilidade fornece pouca informação individualizada por cliente, apesar de ter um enorme potencial para gerar e criar informações através da contabilidade gerencial e da contabilidade estratégica. A crítica feita por Reichheld
com referência à informação contábil limitada aos princípios contábeis na nossa opinião é feita de forma equivocada, pois a contabilidade que atende as estratégias da empresa não se restringe a esses
princípios.
A contabilidade tem a conta contábil de cada cliente que
acompanha e controla o recebimento por cliente e muitas vezes essas informações não são trabalhadas em sintonia com as estratégias
de marketing, mas sim de forma destrutiva pelo setor ou departamento de contas a receber e acaba a empresa perdendo vários clientes leais, neste ponto de vista Reichheld tem razão de argumentar
que a contabilidade não distingue o cliente de um mês com o cliente
de cinco anos. A contabilidade precisa elaborar relatórios que sirvam para distinguir os clientes lucrativos e os clientes não lucrativos.
KOTLER (1997, p. 52) diz que existe uma regra bem conhecida
chamada 80/20 que quer dizer que 20% dos clientes podem gerar
mais que 80% dos lucros da empresa. Kotler cita William Sherden
que modificou essa regra para 80/20/30 para refletir a idéia que 20%
dos clientes geram 80% dos lucros e metade destes clientes são perdidos servindo os 30% de clientes não lucrativos.
Com a contabilidade fornecendo informações sobre a lucratividade dos produtos e serviços por cliente, o marketing pode direcionar seus esforços com mais eficácia.
As análises das informações não financeiras tornaram-se de
crucial importância para o gerenciamento da empresa, a contabilidade gerencial já reconheceu isso, entendendo que a informação não
precisa estar absolutamente precisa, mas aproximadamente correta e
em tempo hábil para a tomada de decisões.
As informações na empresa precisam estar integradas em um
banco de dados de forma que sejam cruzadas informações financeiras e não financeiras. O cruzamento de informações de marketing e
de contabilidade é fundamental para avaliar o desempenho das estratégias de marketing e o gerenciamento do resultado de longo prazo.
RAPHEL (1999, p. 72) criou uma escala da lealdade que pode
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ser utilizada para tornar um cliente fiel. São cinco níveis, descritos a
seguir em ordem crescente:
Cliente potencial: interessado em comprar algo de sua empresa;
Cliente pesquisador: visita sua empresa ao menos uma vez;
Cliente eventual: compra algo ocasionalmente;
Cliente assíduo: compra tudo o que o estabelecimento oferece
e que ele possa utilizar.
A idéia de que os clientes não são todos iguais e precisam ser
diferenciados e valorizados conforme o valor que representam para
a empresa é reforçada com os seguintes argumentos de GORDON
(1999, p. 128):
Na língua dos esquimós, existem várias palavras para neve, destinadas a refletir os diferentes aspectos da importante dimensão do
ambiente em que vivem. Tão importante quanto a neve para eles é
o cliente para a empresa. Curiosamente, nos negócios existe apenas
uma única palavra para cliente, independente de se tratar de um
comprador descontente, alguém que compra com freqüência e paga
mais por bens e serviços de qualidade superior ou um caçador de
ofertas, que compra sem freqüência ou somente produtos disponíveis por preços baixos.

A Contabilidade pode segmentar no seu próprio plano de contas os clientes para atender as estratégias de marketing.
A importância de investir nos clientes mais rentáveis e refrear
o ritmo de deserção dos clientes requerem toda uma estruturação de
informações e a contabilidade ainda não dá a devida importância em
relação ao custo por cliente, rentabilidade por cliente, índice de deserção, índice de retenção. Essas informações ainda são desenvolvidas na área de marketing.
A retenção de clientes é informação essencial para a maioria
dos negócios e para a avaliação do desempenho da empresa como
um todo, segue o argumento de REICHHELD (1996, p. 38):
Digamos que você acrescentasse uniformemente clientes ao seu estoque, mas seus antigos clientes estivessem desaparecendo uniformemente. Se pudesse refrear o ritmo de deserção, os novos clientes
que você ganhou aumentariam o total em um ritmo muito mais rápido. É como um balde furado. Quanto maior o furo no seu balde
de clientes, mais dificuldade você terá de enchê-lo e mantê-lo
cheio.
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O lucro obtido com cada cliente individual cresce à medida
que o cliente fica fiel à empresa, por isso a perda de clientes antigos
e a substituição por clientes novos causam efeitos econômicos e
financeiros para a empresa. A elaboração dessas informações raramente é fornecida pela contabilidade.
Mais uma vez REICHHELD (1996, p. 40) crítica a contabilidade
no seguinte sentido: os sistemas contábeis de hoje, presos à contabilidade do período, não conseguem captar esses padrões. Os padrões
a que ele se refere são as quantificações do ciclo completo de vida
dos lucros que as empresas ganham com os clientes. As críticas com
referências aos sistemas contábeis não têm fundamento, pois o sistema de contabilidade gerencial que é amplo pode suprir perfeitamente as deficiências do sistema contábil que estaria sendo usado
de forma restrita. Os efeitos econômicos mais importantes da lealdade do cliente, segundo REICHHELD (1996, p. 42), são: custo de
aquisição, lucro básico, aumento da receita, economia de custos,
referências e preços diferenciados. Faremos um breve comentário
de cada um:
No custo de aquisição de cliente, pesquisas mostram que pode
custar cinco vezes mais para adquirir um novo, em comparação com
os custos de atendimento a um cliente existente (GORDON, 1999, p.
118).
O lucro básico é originado das compras básicas que são inalteradas pelo tempo, lealdade, eficiência ou qualquer outra consideração; isto significa que, quanto mais tempo você mantiver um cliente, mais ganhará nesse lucro básico.
A tendência na maioria das empresas é que o consumo do cliente tende a se acelerar com o tempo e o aumento de receita pode
ser administrado, isto é, podem-se montar estratégias para o cliente
consumir mais.
A economia de custos na maioria dos setores se refere à interação cliente/funcionário que aprendem um com o outro e com isso
eliminam custos.
A referência citada parte do pressuposto de que o cliente leal
indica mais pessoas para fazer compra na empresa. Em certos setores como o de seguros e de serviços, isso ocorre de maneira significativa.
O preço diferenciado significa que os clientes mais antigos
pagam efetivamente preços menores do que os novos clientes.
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AS MEDIDAS DA LEALDADE DOS CLIENTES E A CONTABILIDADE

1) Cálculo da permanência média do cliente e seu índice
de deserção
Para responder qual a duração esperada de um novo cliente na
empresa, devemos desenvolver os índices de retenção que estabeleçam diferenças por faixa etária, fonte, profissão e outros critérios
que são específicos para cada ramo de negócio. REICHHELD (1996,
p. 56) exemplifica estes cálculos da seguinte forma:
- Primeiro passo: conte o número de clientes que desertam
em um período compreendendo vários meses, anualize esse número
e expresse-o como uma fração da base de clientes com a qual você
começou; este é o cálculo do índice de deserção.
- Segundo: inverta a fração da deserção e você terá quanto
tempo em anos seu cliente fica em média na empresa.
Vamos ilustrar num exemplo prático. Digamos que se perca
100 entre 2000 clientes ao longo de três meses, isso dá 400 clientes
por ano, ou 1/5 de todos os clientes que a empresa tinha ao começar.
Um quinto invertido dá cinco sobre um, que é igual a cinco, isto
quer dizer que o cliente fica na empresa cinco anos em média. Em
termos percentuais, que é a forma pela qual são expressos esses
índices, perder um quinto de seus clientes significa que seu índice
de deserção é de 20% e seu índice de retenção, conseqüentemente, é
de 80%.
A crítica feita a esse cálculo é que ele é estimado e presume
que os índices de deserção sejam constantes ao longo do ciclo de
vida do cliente, e isso raramente acontece, os índices de deserção
ficam muito acima da média nos anos iniciais e muito abaixo depois. A solução para este problema tem o seguinte argumento:
Em vez de tentar calcular o valor de um único cliente ‗médio‘ e estático em um dado momento, precisamos pensar em termos de classes anuais de clientes que se movem ao longo do tempo. No mundo real, uma empresa adquire um novo grupo de clientes a cada
ano. Alguns desertam logo; outros podem ficar leais à empresa durante décadas (REICHHELD, 1996, p. 59).

É importante que esses cálculos venham acompanhados da lucratividade por cliente para que a área de marketing gerencie melhor os recursos e trabalhe a estratégia com eficácia.
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2) Cálculo do valor presente líquido da base de clientes
STEWART (1998, p. 215 e 216), baseado nos trabalhos de Reichheld e Fornell, exemplifica como se deve calcular o valor presente de sua base de clientes. Demonstra que devemos determinar um
período de tempo significativo para basear os cálculos do valor de
um cliente e que o período variará dependendo do ciclo de planejamento de cada empresa, cita que uma seguradora deve acompanhar
seus clientes durante várias décadas; uma fábrica de fraldas descartáveis deve fazer isso durante apenas alguns anos.
Após determinação do período de tempo significativo que
servirá de base de cálculo, deverá ser calculado o lucro que seus
clientes geram normalmente a cada ano que sua empresa consegue
mantê-los, isto é, lucro de clientes que tem um ano somente, lucro
de clientes que têm dois anos e assim por diante.
O cálculo, segundo Stewart, pode ser segmentado por idade,
renda, canal de vendas e outros parâmetros que achar conveniente, e
alerta para a análise de toda a gama de custos e benefícios referente
aos clientes. No primeiro ano, como cliente, deve-se subtrair o custo de aquisição de novos clientes do lucro desses clientes.
Após um ano, calculam-se os custos de manutenção do cliente
que, normalmente, são inferiores aos custos de aquisição e que devem também ser subtraídos dos lucros somente dos clientes que
tenham mais que um ano. Em seguida a esses procedimentos, é calculado o índice de retenção, enfatizando que o valor específico para
cada ano do índice de retenção é mais útil do que médias gerais como 10% ao ano.
Os cálculos lucro por cliente por ano e os índices de retenção de clientes têm como objetivo principal o cálculo do valor
presente líquido (VPL) de um cliente. O VPL é o fluxo descontado dos lucros deduzido o investimento de aquisição.
O cálculo do VPL é feito escolhendo-se uma taxa de desconto. Se a empresa, por exemplo, almeja um retorno anual sobre os
ativos de 15%, usa-se esse percentual, pois, segundo STEWART
(1998, p. 217), ―o capital do cliente é um ativo”. É aplicada a taxa
de desconto sobre o lucro anual, ajustado de acordo com a probabilidade do cliente abandonar a empresa. Conforme essa taxa de desconto, o cálculo do VPL do cliente no primeiro ano será o lucro
dividido por 1,15. No ano seguinte, VPL será o lucro do segundo
ano vezes o índice de retenção dividido por 1,152 e assim sucessi34

FAFICOP CIENTÍFICA – V. 1, N. 1 – NOVEMBRO DE 2001

vamente. A soma do resultado de todos os anos é o valor de seu
cliente, isto é, os lucros que sua empresa pode esperar do cliente
nesse período, que é na verdade o que outra empresa pagaria para
ter o cliente, segundo os argumentos de Stewart.
PEPPERS e ROGERS (1997, p. 29) fazem o seguinte comentário
referente ao cálculo do valor vitalício do cliente que tem o mesmo
significado do valor presente líquido da base de clientes:
O objetivo (...) é se aproximar o máximo possível de uma avaliação
do valor atual líquido de todos os lucros futuros oriundos de um determinado cliente. O lucro gerado por qualquer cliente pode ser encarado como a margem de lucro sobre as vendas efetuadas para esse cliente, menos o custo de manutenção do relacionamento com o
cliente, mais quaisquer benefícios, não voltados para as vendas, porém quantificáveis (referências sobre clientes novos, benefícios colaborativos e assim por diante).

3) O balanço patrimonial de clientes
Para gerenciar o VPL de sua base de clientes REICHHELD
(1996, p. 255) criou o balanço patrimonial de clientes.
No balanço patrimonial, a base de clientes é dividida em novos clientes, clientes em ascensão, clientes em declínio e desertores.
Os clientes em ascensão e em declínio são os atuais clientes
que estão fazendo mais e menos negócios respectivamente com a
empresa em relação aos anos anteriores.
Segue um quadro geral do demonstrativo do balanço patrimonial de clientes:
QUADRO 1 - Balanço Patrimonial do Cliente
Categoria do Cliente
Número % da Receita
Balanço inicial
______
______
(+) Novos Clientes
______
______
(+) Em ascensão
______
______
(-) Em declínio
______
______
(-) Desertores
______
______
Balanço final
______
______

VPL
______
______
______
______
______
______

Se a empresa trabalha com a fidelização do cliente, a análise
dos desertores e os clientes que estão diminuindo suas compras serve como um alerta para que o problema seja investigado antes que a
empresa esteja gastando enormes quantias para atrair novos clientes.
Esse balanço sugerido por Reichheld poderia dentro de cada
categoria de clientes ser segmentado por subcategorias como por
idade, sexo e escolaridade. Essas informações são importantes para
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a área de marketing e para a empresa toda gerenciarem melhor seus
clientes.
Informações como: a proporção de clientes novos em relação
à base atual de clientes; os percentuais de pedidos de clientes em
relação aos clientes que fecham negócio com a empresa vão se tornando informações essenciais para as empresas terem vantagem
competitiva.
LUCRATIVIDADE BASEADA NO PRODUTO VERSUS BASEADA NO CLIENTE

Para desenvolver as estratégias de marketing que satisfaçam o
cliente e aumentem a lucratividade, BEST (1997, p. 47) sugere que a
contabilidade estenda a unidade contábil de análises para melhor
auxiliar as funções de marketing no gerenciamento da lucratividade
do mercado. Ele faz o seguinte comentário:
Para acompanhar as necessidades de informações de marketing,
precisamos de uma maneira alternativa de traçar as receitas, os custos variáveis, as despesas fixas e o lucro líquido (...) usando o cliente como a unidade de medida da contabilidade, poderemos
criar o mais completo entendimento da lucratividade baseada no
mercado e as maneiras de aumentar o lucro.

O quadro esclarece bem como essas informações auxiliariam
o marketing nas suas estratégias.
QUADRO 2 - Lucratividade baseada no produto versus baseada no cliente
Contabilidade baseada no produto
Contabilidade baseada no cliente
Demanda de mercado (UnidaDemanda de mercado (Clide–000) ...............................
56.250 entes) ................................... 225,000
Participação de mercado .....
6% Participação de mercado .....
6%
Unidade de volume .............
3.375 Unidade de clientes .............
13,500
Preço por unidade................
Custo variável por unidade
Margem por unidade ...........

$5,00 Receita por cliente ..............
$2,00 Custo variável por cliente
$3,00 Margem por clientes ...........

$1,250
500
$ 750

Receita total (milhões) ........
Custo variável total .............
Contribuição total ................

$16,9 Receita total (milhões) ........
$ 6,8 Custo variável total .............
$10,1 Contribuição total ...............

$16,9
$ 6,8
$10,1

Despesas com marketing .....
Contribuição marketing líquida.........................................

$3,4 Despesas com marketing ....
Contribuição marketing
$6,7 líquida .................................

$3,4

Despesas operacionais .........

$3,0 Despesas operacionais ........

$3,0
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Despesas indiretas ...............
Lucro líquido (milhões)
Fonte: BEST, 1997, p. 47.

$1,5 Despesas indiretas ...............

$1,5

$2,2 Lucro líquido (milhões) ......

$2,2

Vemos que os resultados do lucro líquido são os mesmos para
os dois demonstrativos. O argumento de BEST (1997, p. 48) para
demonstrativo baseado no cliente ser importante para a área de
marketing é o seguinte:
(...) cada uma apresenta uma diferente percepção do gerenciamento
baseado no mercado. Ambos são importantes e significativos. O
demonstrativo da contabilidade baseada no produto ajuda-nos a entender o volume por unidade do produto, preço do produto, e margem unitária por produto. O demonstrativo da contabilidade baseada no cliente ajuda-nos a entender a demanda dos clientes, participação no mercado, volume de cliente, receita por cliente, custo variável por cliente. Porque clientes freqüentemente compram vários
produtos da empresa, a contabilidade baseada no cliente é importante maneira de traçar o impacto no lucro de servir mercados com
diferentes clientes.

ESTRATÉGIA BASEADA NO MERCADO E CRESCIMENTO DA LUCRATIVIDADE

Reconhecendo o cliente como a unidade de análise em um gerenciamento baseado no mercado, Best diz que é possível avaliar
diferentes aspectos da contribuição líquida de marketing e melhorar
a percepção para o desenvolvimento das estratégias de marketing
destinada a aumentar a lucratividade.
Existe um número limitado de estratégias fundamentais de
Marketing que a empresa pode considerar para fazer crescer a contribuição líquida de marketing. Observe a figura que segue:
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FIGURA 1 (Fonte: BEST, 1997, p. 48)

Vamos exemplificar este cálculo da contribuição líquida de
marketing, utilizando a receita por cliente e o custo variável por
cliente.
Uma empresa serve um mercado regional que é composto de
300.000 clientes. A empresa tem 20% de participação de mercado e,
conseqüentemente, serve 60.000 clientes neste mercado. Por ano, a
receita por cliente é de $ 1.500 e o custo variável para servir cada
cliente é de $ 900. O nível global de desempenho é realizado, em
parte, com $ 10 milhões em despesas fixas de marketing. Como
demonstrado abaixo, produz uma contribuição líquida de marketing
de $ 26 milhões.
= 300.000 X 20% x ($ 1.500 - $ 900) - $ 10 milhões
= 60.000 clientes x $ 600 por cliente - $ 10 milhões
= $ 36 milhões - $ 10 milhões
= $ 26 milhões
A mistura de dados de mercado com dados da contabilidade
precisa se tornar rotina nas empresas voltadas para o cliente e a contabilidade tem que estruturar seus sistemas gerenciais neste sentido.
PROCESSO DE MEDIDAS DE MERCADO E AS MEDIDAS FINANCEIRAS

A conscientização do cliente, interesse de testar o produto, satisfação e insatisfação do cliente, junto com a percepção relativa da
qualidade do produto, qualidade do serviço, e valor para o cliente,
tudo isso serve como processo de medida do mercado e são indicadores de tendência do desempenho final.
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Os clientes podem estar satisfeitos, mas suas percepções de
valor derivado de seus produtos podem estar continuamente sendo
diminuídos em relação às opções que o mercado oferece.
A empresa pode não ter feito nada para o cliente tornar-se insatisfeito, mas a concorrência pode simplesmente ter melhorado o
valor de seus produtos e serviços baseado na combinação do beneficio total e no custo total, com isso o valor criado pelos produtos da
empresa diminuem e conseqüentemente abre as portas para seus
clientes experimentarem ou comprarem os produtos da concorrência.
A contabilidade que traça o desempenho financeiro vai ser reativa com referência às causas da queda nas vendas, a proposta das
medidas de mercado é traçar as atitudes e percepção dos clientes
que precedem o seu comportamento e estrategicamente revertem
um possível resultado negativo no desempenho financeiro.
A satisfação do cliente pode ser mensurada de variadas formas conforme o exemplo dado por Best na figura a seguir:

FIGURA 2 (Fonte: Best, 1997, p. 378 - adaptado)

BEST (1997, p. 377) argumenta que clientes muito satisfeitos
são mais leais e compram consideravelmente mais, os meramente
satisfeitos são menos leais e mais facilmente mudam para os produtos dos concorrentes e os clientes insatisfeitos provavelmente deixam de comprar embora aqueles que reclamam podem ser retidos,
mas permanecem vulneráveis até que a insatisfação seja adequadamente conduzida.
A maioria dos clientes, segundo pesquisa feita por BEST
(1997, p. 377), não reclama, simplesmente para de comprar e a empresa não tem como conhecer qual é o problema e acaba gastando
mais dinheiro para atrair novos clientes para manter as vendas e o
lucro. E cada cliente insatisfeito conta para outras oito a dez pessoas
de sua insatisfação e isto faz com que a retenção dos clientes exis39
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tentes e aquisição de novos clientes seja muito difícil.
A empresa que utiliza eficientemente a mensuração da satisfação do cliente tem um processo métrico que capacita a tomar ações
corretivas para evitar efeito adverso no desempenho financeiro.
As medidas de mercado são muito relativas visto que clientes
muito satisfeitos podem diminuir e até parar de comprar por problemas econômicos e não necessariamente problemas de qualidade
ou atendimento. Cabe à contabilidade cruzar as informações financeiras dos clientes com a área de marketing para detectar os vários
problemas antecipadamente.
A contabilidade pode informar sobre a retenção de cliente, receita por cliente, custo por cliente, margem por cliente, custo do
novo cliente para que o plano de marketing tenha uma eficácia maior.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Contabilidade como fonte geradora de informações precisa
preparar relatórios gerenciais de forma sistemática, utilizando banco
de dados relacional para atender as estratégias de marketing.
As informações sobre clientes podem ser acumuladas a um
custo muito reduzido e a contabilidade já dispõe no seu sistema de
informações contábeis de preciosas informações.
A Contabilidade ainda está em grande parte concentrada em
informações que enfatizam o produto e não o cliente. As estratégias
de marketing mudaram e as necessidades de informações sobre cada
cliente tornaram-se fator crítico para as empresas competirem.
Empresas que utilizam o Marketing de Relacionamento e têm
uma gerência voltada para o mercado, precisam de informações
como: satisfação dos clientes, lucro por cliente, margem de contribuição por cliente, índice de deserção de cliente, valor presente liquido de cliente, balanço patrimonial do cliente etc.
O propósito deste estudo é evidenciar que a contabilidade e o
marketing precisam interagir de forma estratégica para responder
melhor às mudanças do meio ambiente com mais eficiência e eficácia.
Está cada vez mais caro atrair clientes e as estratégias têm sido tornar os clientes fiéis e customizar os produtos e serviços.
As informações de marketing antecedem as informações financeiras; daí, a importância do relacionamento Marketing e Conta40
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bilidade.
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CAMÕES E VIRGÍLIO: A ÉPICA NUM DIÁLOGO SINGULAR
Marilu Martens Oliveira

RESUMO
Uma leitura dos grandes mestres da epopéia clássica – Virgílio, com a Eneida – e da renascentista – Camões, com Os Lusíadas
–, realizando a sondagem dos textos, através de análise comparativa, dando-se ênfase à estrutura de ambas, à visão do Fado e de manifestações relacionadas ao espírito religioso. Far-se-á, também, um
breve recorte dos perfis das personagens. Como corpus serão usadas
as obras: Eneida, de Virgílio, em tradução de Paulo Rónai, e Os
Lusíadas, de Camões, edição organizada por Emanuel Paulo Ramos.
PALAVRAS-CHAVE: Epopéias, Eneida, Os Lusíadas, confronto, fado,
heróis, heroínas.
ABSTRACT
A study of the great masters of the epic poem, the classical –
Virgil and the Aeneid – and the Renaissance – Camoens (Camões),
and Os Lusíadas (The Portuguese) –, through the investigation the
texts by means of the comparative analysis, emphasizing the structures of both poems, the aspects of the Fado (Fado means destiny),
and the demonstrations related to religious feelings. There‘s also a
short vision of the main aspects of the characters. The analyzed
books are Virgil‘s Aeneid, translated to Portuguese by Paulo Rónai,
and Camoens‘s Os Lusíadas, edited by Emanuel Paulo Ramos.
KEY WORDS: Epic poems, Aeneid, Os Lusíadas, confrontation, fado
(fate), heroes, heroines.
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CAMÕES E VIRGÍLIO: A ÉPICA NUM DIÁLOGO SINGULAR
Marilu Martens Oliveira

INÍCIO DA VIAGEM

Viajar é ir do lugar onde se está a outro lugar. Essa é a viagem
geográfica, porém há viagem que o homem faz de para dentro de si
mesmo, a viagem interior, espiritual. Em ambas, o homem anda,
que vem de ambulare (ter propósito), e deambula (quando seu propósito é menos seguro, característica própria do ser vivente). E é
nessa linha de viagens que irá se desenvolver o presente trabalho. O
homo viator será representado por Vasco da Gama (viagem com
regresso ao ponto de partida – a pátria portuguesa) e Enéias (viagem
sem regresso – em busca de um novo lar, de uma nova pátria).
Ambos procurando marcar uma identidade como Ulisses – o
arquétipo antigo do viajante – passarão por dificuldades, enfrentando a ira dos deuses, dos humanos e dos elementos da natureza. O
português, herói de um mundo que se renova, representando o homem dividido entre o passado medieval obscurantista e a Renascença, plena de glória e realizações, fará, como diz Flávio KOTHE
(1987, p. 56):
O panegírico das classes dominantes e uma estilização do imperialismo português, numa perspectiva basicamente unilateral, em que
não há maior abertura para a alteridade do outro, dos povos visitantes. O modelo de Os Lusíadas é a Eneida, assim como o modelo
desta é a Odisséia.

O troiano, representante do maior império sobre a face da terra, tentará modificar seus leitores, ―espiritualizando-os‖ e justificando as guerras e lutas de conquista, ao mostrar o passado glorioso
dos fundadores de Roma e seus descendentes numa das mais significativas epopéias já escrita.
CAMÕES: ERROS, MÁ FORTUNA, AMORES ARDENTES
Vida agitada, controvertida, plena de aventuras, erros e amores, foi
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a de Luís Vaz de Camões que teria nascido em Lisboa, Coimbra,
Santarém ou Alenquer? E a data: 1517, 1524 ou 1525? Pertencente
à pequena nobreza, sem dinheiro, provavelmente tendo estudado na
Universidade de Coimbra, tornou-se um boêmio mas também um
erudito, versado em arte náutica, geografia, história, astronomia,
mitologia, botânica, teologia e literatura clássica (Boletim Informativo, 1972, p. 168).
Os fados – ou a má fortuna – fizeram com que se envolvesse em
brigas violentas, intrigas cortesãs e confusões amorosas que acabaram por afastá-lo da corte e, mais tarde, levaram-no para lugares
exóticos do oriente: Goa, Molucas, Ceuta, Ternate, Bauda, Macau,
Amboíne e o deserto Cabo Guardafui. Estes locais estarão presentes
em sua obra ao lado do mar, companheiro constante, amado e temido, que marca tanto Os Lusíadas, poema épico publicado em 1572,
quanto as Rimas, coletânea lírica, inspirada por vultos femininos:
Infanta Dona Maria, prima Isabel Tavares, Dona Catarina de Ataíde, escrava Bárbara, Francisca de Aragão e Dinamene, musas onipresentes nos cantos do chamado ―poeta do amor‖ que se refere à
―instabilidade da Fortuna‖ e aos ―enganos suaves de Amor cego‖
(MARTINS, 1981, p. 23-24).

Típico aventureiro do século XVI, tendo se distinguido pelo
gênio poético, Camões morre em 1580, pobre e desiludido, a data
coincidindo com a agonia do Império português, simbolizada pelo
desaparecimento do rei Encoberto, D. Sebastião, em 1578. Portugal
fica sob o domínio de Felipe II da Espanha, herdeiro mais próximo
na linha sucessória.
VIRGÍLIO: CECINI PASCUA, RURA, DUCES
Publius Virgilius Maro nasceu em Andes, pequena localidade próxima de Mântua, ao norte da Itália, em 15 de outubro de 70 a.C., filho de pequenos proprietários rurais, que lhe puderam propiciar
educação esmerada nos grandes centros da época: Cremona, Milão
e Roma. Estudioso, dedicou-se à Retórica, à Filosofia de Epicuro, à
Medicina, à Matemática (que abrangia conhecimentos sobre o
mundo físico: Anatomia, Astronomia, Botânica, Zoologia, Geometria), à leitura dos poetas antigos e dos contemporâneos, bem como
ao estudo da História (MENDES, 1985, p. 12-38). Amável, revelou
ternura e compaixão pelos sofrimentos humanos em suas obras: as
Bucólicas (dez poemas em que canta os amores pastoris e celebra o
campo, discretamente agradecendo a seus protetores e, em especial,
a Augusto), as Geórgicas (poema didático, solicitado por Mecenas,
sobre a agricultura, em quatro cantos: os campos, a vinha e as árvores frutíferas, os rebanhos e as abelhas) e a Eneida (epopéia nacio-
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nal, inspirada na Odisséia – seis primeiros cantos – e na Ilíada, seis
cantos restantes) (LAURAND, 1918, p. 559-561).
A vida do poeta mantuano foi diametralmente oposta à de Camões:
teve seu valor reconhecido (moral e materialmente) e existência
tranqüila. A Eneida teria, como objetivo maior, a exaltação do povo
romano e a exploração artística do mito de sua origem divina, estimulando a todos, para que se regenerassem (tendo em vista a decadência dos costumes) e valorizassem esta época de paz e prosperidade por que passava o Império romano. Virgílio trabalhou nesse
poema por dez longos anos (de 29 a 19 a. C.), vindo a falecer sem
lhe dar o polimento final. Mesmo assim, os 9 896 versos ou 9 826,
segundo outros estudiosos, contam de forma brilhante as aventuras
de Enéias, que teria vindo para a Itália fundar uma nova Tróia, segundo lendas que remontam a Estesícoro (que o sagrou como ascendente dos fundadores de Roma sendo, posteriormente, cultuado
como lupiter – Indiges), aos contos de Timée e aos poemas de
Lycophron, aos santuários antigos – principalmente os de Vênus –
e ao culto dos deuses Penates de Lavínia e de Roma e, particularmente, à família Júlia, que adotou Augusto e se dizia de origem divina, descendendo do herói troiano e de sua mãe Vênus (BAYET,
1965, p. 210-211).

E POR FALAR EM EPOPÉIA

O insigne mestre Fidelino de FIGUEIREDO (1964, p. 19-20)
conceitua a epopéia como “... sendo a celebração poética de feitos
humanos prodigiosos, colaborados por alguns deuses e contrariados por outros, decorre em dois planos: o plano lógico ou realista e
o plano alógico, divino ou sobrenatural”. Para Angélica SOARES
(1989, p. 39) é “uma longa narrativa literária de caráter heróico,
grandioso e de interesse nacional e social”, apresentando ao lado
dos elementos narrativos (narrador, narratário, tema, enredo, personagens, tempo e espaço) “uma atmosfera maravilhosa que, em torno de acontecimentos históricos passados, reúne mitos, heróis e
deuses, podendo-se apresentar em prosa (como as canções de gesta
medievais ) ou em verso (como „Os Lusíadas‟)”. Também Zélia de
Almeida CARDOSO (1989, p. 16-17) segue a mesma linha: “... narrativa em verso, que tem por assunto um fato heróico, vivido por
personagens humanas, manipuladas, de certa maneira, pelo poder
dos deuses”. A professora acrescenta, ainda, o caráter de oralidade
das narrativas épicas, pois a palavra escrita surgiu não há muito
tempo, sendo o verso, por seu caráter encantatório e de fácil memorização, o meio primeiro encontrado para registrar os acontecimen45
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tos. E em Roma, na época primitiva, havia os cânticos convivais
(carmina convivalia) os quais, ao que parece, eram cantados durante
os banquetes, lembrando histórias gloriosas do passado. Registra-se,
entretanto, como primeiro texto épico escrito, surgido em Roma, a
tradução da Odisséia, por Lívio Andronico, mais ou menos em 250
a.C.
Graças a isso, os romanos tiveram contato com o texto literário, aparecendo, em seguida, as obras épicas de Névio (Poenicum
bellum), de Enio (Annales), e após 250 anos a de Virgílio (Aeneis).
Ao tratar da épica, Salvatore D‘ONOFRIO (1981, p. 11) diferencia a poesia épica primitiva da poesia épica reflexa, e PIVA
(1980, p. 37) também o faz, usando terminologia diferente: epopéia
espontânea e epopéia artificial. Da primeira, fariam parte os poemas de tradição oral, cujos autores (desconhecidos ou incertos) fizeram-nos na fase pré-histórica da nação. Estariam enquadrados nesta
classificação o Cantar de Mio Cid (Espanha), a Ilíada e a Odisséia
(Grécia) e a Chanson de Roland (França). Da epopéia reflexa (poema escrito por autor conhecido, destinado a leitores, imitando modelos já existentes e com finalidade política, religiosa ou moral)
seriam exemplos A Divina Comédia (de Dante Alighieri), o Orlando Furioso (de Ariosto), Os Lusíadas (de Camões) e a Eneida (de
Virgílio).
Algumas peculiaridades, ou características, são apontadas
como próprias da epopéia, por FIGUEIREDO (1964, p. 20) e
D‘ONOFRIO (1981, p. 12-17). Quanto à autoria, pressupõe um indivíduo, que recriaria, de forma artística, o material histórico e mítico
conservado e elaborado pelo chamado inconsciente coletivo. No
trabalho em pauta, Camões e Virgílio são os autores enfocados.
O narrador (entidade extra-diagética) é um ser ficcional onisciente e onipresente que, com auxílio divino (daí a invocação a musas e deuses), irá narrar os fatos de forma objetiva. Tanto na Eneida
como em Os Lusíadas, a narrativa começa in media res: Enéias já
está em Cartago, tendo fugido de Tróia destruída, quando se inicia a
trama; e Vasco da Gama já está em Melinde. Ambos descrevem um
tempo passado, presentificando-o, através do flash-back. Mas esse
passado é imutável, tanto que as personagens épicas permanecem
imunes à passagem do tempo: belas, fortes, impávidas, heróicas,
qualificadas sempre com os mesmos ou semelhantes adjetivos. Na
Eneida: ―o piedoso Enéias‖ (p. 41, 39, 123, 165, 149), ―o patriarca
46

FAFICOP CIENTÍFICA – V. 1, N. 1 – NOVEMBRO DE 2001

Enéias‖ (p. 49, 55, 107, 150, 153), [Enéias] ―mais justo na piedade,
nem maior na guerra e nas armas‖ (p. 48), ―magnânimo Enéias‖ (p.
135), ―a belíssima rainha Dido‖ (p. 46), ―a lindíssima Dido‖ (p.
112), ―a fenícia Dido‖ (p. 51, 180), ―a sidônia Dido‖ (p. 50, 45), ―a
tíria Dido‖ (p. 42), ―a desventurada Dido‖ (p. 53, 113, 124, 180),
―infortunada Dido‖ (p. 54), ―desgraçada amante‖ (p. 124), ―esta
infeliz‖ (p. 124); em Os Lusíadas: ―O Capitão sublime‖ (p. 65,
111), ―o valeroso Capitão‖ (p. 69, 81, 109), ―o Capitão seguramente‖ [= sem temor] (p. 82), ―o ilustre Gama‖ (p. 111).
Essas personagens épicas destacam-se, são incomuns, devido
a alguns fatores: nascimento (deuses, semi-deuses, nobres), beleza
física, dotes morais ou intelectuais, espírito religioso (caso de Enéias), coragem e arrojo (Vasco da Gama). E agem impulsionadas
por fortes razões: Vasco da Gama procura descobrir um outro caminho marítimo para as Índias; Enéias quer fundar uma nova pátria,
outra Tróia.
Embora lídimas representantes de uma causa coletiva, as personagens principais das epopéias representam o individualismo,
querem respeitados seus direitos, como seres humanos. Dido responde ao amor não correspondido com o suicídio; os cartagineses
vingam-se de Enéias com as guerras púnicas; D. Pedro castiga rigorosamente os perseguidores e homicidas de sua amada Inês; Enéias
ama Creuza, depois Dido e Lavínia, lutando pela última para conseguir, também, um reino para seu povo, e o herói lusitano, o ilustre
Gama, inscreve seu nome na galeria dos imortais ao enfrentar divindades e mares, numa difícil missão, vencendo os fados adversos.
Até mesmo os deuses/personagens brigam, questionam, desobedecem, enfim, portam-se como humanos ciosos da sua individualidade, aumentando a tensão e dando mais ritmo e matéria ao enredo
que, no poema épico, apresenta três partes: a Proposição, a Invocação e a Narração propriamente dita. Na Proposição, o narrador
explica o tema geral da obra, aquilo que ele se propõe a cantar,
chamando os deuses, ao mesmo tempo, para auxiliá-lo (Invocação).
Na Eneida, Virgílio quebra a tradição, “fazendo da Invocação
uma parte autônoma, incluindo duas ações” (navegações de Enéias
e lutas contra os latinos) “e quebrando a unidade de Proposição”
(PIVA, 1980, p. 37-38). Aliando-se às duas partes o início da Narração, ter-se-á o Exórdio:
Houve uma cidade antiga, habitada por colonos tírios, Cartago, que
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se erguia diante da Itália e da foz do Tibre, cheia de riquezas e adestrada nas artes da guerra. Dizem que Juno a amava mais que a
todas as outras terras, preferindo-a mesmo a Samos; ali tinha suas
armas e seu carro (VIRGÍLIO, 1970, p. 31).

Afastando-se das epopéias homéricas, nas quais o narrador é a
própria Musa, o poeta mantuano cria um narrador que, em primeira
pessoa, irá lembrar fatos míticos e históricos que cercam o ―pio Enéias‖, precisando da ajuda divina para bem recordar, compreender
e contar os acontecimentos. O foco narrativo – em 1a pessoa – manter-se-á, além de no Exórdio, em algumas passagens, através de
verbos e pronomes na 1a pessoa e de julgamentos de valor. A maior
parte da narrativa é feita em 3a pessoa (narrador–observador, onisciente e onipresente), própria do enunciador épico (D‘ONOFRIO, 1981,
p. 58-59). Virgílio, com essas alterações na estrutura do poema, cria
um novo modelo de epopéia literária, o qual será imitado pelos poetas renascentistas, entre eles Dante (A Divina Comédia) e Camões
(Os Lusíadas) que, por sua vez, também escreverão obras com características próprias, frutos do ideal renascentista do século XVI.
Vasconcelos (1984, p. 15-31) fala em modelos épicos clássico, renascentista e moderno, havendo ainda os de transposição ou
intermediários. Para ele, seguindo a proposta de Emil Staiger em
Conceitos Fundamentais de Poética, o modelo clássico estaria fundamentado na apresentação, ou seja, no distanciamento entre o Eu e
o Mundo, entre narrador e matéria narrada. Desse confronto definir-se-ia o processo épico e seus elementos: passado, memória, uso
da 3a pessoa, autonomias métrica e das partes, inalterabilidade de
ânimo, desenrolar progressivo e grandiloqüência. Esse seria, portanto, o cerne do discurso épico na Antigüidade, tal como se vê em
Homero e Virgílio. Camões, ao ―escrever diferente‖, de acordo com
o espírito de sua época, seria um modelo da Renascença. No início
do poema, já se faz presente essa conscientização de novas manifestações épica e literária:
As armas e os barões assinalados (...)
(...) E aqueles que por obras valerosas
Se vão dá lei da Morte libertando:
Cantando espalharei por toda parte,
Se a tanto me ajudar o engenho e arte.
3 Cessem do sábio Grego e do Troiano
As navegações grandes que fizeram;
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Cale-se de Alexandro e de Trajano
A fama das vitórias que tiveram;
Que eu canto o peito ilustre Lusitano,
A quem Neptuno e Marte obedeceram.
Cesse tudo o que a Musa antiga canta,
Que outro valor mais alto se alevanta.
(Os Lusíadas, Canto I –1-3- p. 53)

Apresentando dois planos (o mítico e o histórico), que se desdobram em quatro (a viagem de Gama, a mitologia clássica, a história da Pátria e os excursos do poeta/narrador), é principalmente com
este último que Camões inova, em sua epopéia. A matéria épica é a
mesma, mas aparece contada de forma diferente. Para Vasconcelos
(1984, p. 23-24), não se deve confundir a dimensão mítica com a
mitologia pagã: “a primeira responde pela aderência mítica desrealizadora do fato histórico, integrando-se a ele na formação da
matéria épica; já a segunda não constitui aqui, a aderência mítica,
transformadora como na epopéia clássica, mas uma articulação
superada, apenas, um recurso retórico.” E o poeta narrador vai
participar indiretamente dos fatos narrados através de suas reflexões
sobre os mesmos (excursos), o que é uma inovação do modelo épico
renascentista. Também a abordagem da personagem – ser histórico
que terá que passar do mítico para o real – é diferente: em Homero e
Virgílio é feita através da grandiloqüência (tudo é descomunal, fantástico, projetando para fora da realidade). Em Camões, como a
viagem de Gama não é algo tão colossal, decorrendo de forma mais
ou menos tranqüila, essa passagem é feita através dos episódios
líricos. “Defrontando-se com o mito, o personagem extrapola sua
condição histórica, e ganha a condição mítica indispensável à sua
heroização” (Vasconcelos, 1984, p. 25). Como participa do mundo
narrado, direta e/ou indiretamente, o poeta/narrador não mantém o
mesmo estado de espírito: ora agitado, ora calmo, triste ou feliz,
abatido ou confiante, rompendo-se, então, a famosa ―inalterabilidade de ânimo‖. Há, portanto, seu envolvimento subjetivo.
No mais, Musa, no mais, que a Lira tenho
Destemperada e a voz enrouquecida,
E não do canto, mas de ver que venho
Cantar a gente surda e endurecida.
(Os Lusíadas, Canto X -145 - p. 335)

Ainda que inovando, o vate português, dentro do espírito de
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valorização dos clássicos, inicia ―a Proposição com Virgílio, continua-a com Ariosto e conclui com Estácio. Recria sobre o verso
‗Arma uirunque cano‘ / ‗Tanto as armas e o varão‘ (VIRGÍLIO, 1970,
p. 31) o decassílabo ‗As armas, e os barões assinalados‘ (CAMÕES:
[1952], p. 53), sofre, como foi visto, a influência de Ariosto, no que
diz respeito às ações múltiplas, e lembra-se do autor da Tebaida ao
repetir a matéria do Exórdio‖ (PIVA, 1980, p. 43). Propõe-se a cantar a viagem de Gama à Índia e a história da nação portuguesa,
cheia de fatos gloriosos:
As armas e os barões assinalados
Que, da Ocidental praia Lusitana,
Por mares nunca de antes navegados
Passaram ainda além da Taprobana,
............................................................
2 E também as memórias gloriosas
Daqueles Reis que foram dilatando
A Fé, o Império, e as terras viciosas
De África e de Ásia andaram devastando,
E aqueles que por obras valerosas
Cantando espalharei por toda parte,
Se a tanto me ajudar o engenho e arte.
..............................................................
3 Cessem do sábio Grego e do Troiano
...............................................................
Que eu canto o peito ilustre Lusitano.
(Os Lusíadas, Canto I, p. 53-54).

O poeta, além de explicitar o tema, na Proposição, dada a sua
relevância, pede a proteção divina, na Invocação que faz às Tágides
(ninfas do rio Tejo), visto que agora tem que deixar o “verso humilde” e usar ―um som alto e sublimado”, “Um estilo grandíloco”,
para melhor se sair no seu propósito. (CAMÕES, [1952 ?], p. 54).
Como a Invocação deve ajustar-se à matéria cantada, ele recorre às
entidades locais, ainda que faça outras invocações, no decorrer da
epopéia, solicitando também os augúrios de Apolo e de Calíope.
À Invocação e à Proposição junta-se a Dedicatória, para
compor o Exórdio, na epopéia lusa, a qual não existe, no poema
virgiliano. A Dedicatória – que se estende da estância 6 à 18 – é
feita ao rei de Portugal – D. Sebastião –, na época da publicação da
obra, sendo exaltadas várias das suas virtudes.
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Ao se iniciar, ainda no Canto I, a narração, que se prolonga
até o Canto X, percebe-se que há várias vozes no poema: a do eu
poemático, a do narrador onisciente e a das personagens–narradoras
(D‘Onofrio, 1981, p. 121-129).
A voz do eu poemático é aquela em primeira pessoa (que sugere a participação subjetiva do poeta, ―colocando-se‖ em relação a
fatos e acontecimentos) ou em terceira pessoa (uso de demonstrativos, qualificativos, do tempo presente, das formas modais):
2 (...) Cantando espalharei por toda parte,
Se a tanto me ajudar o engenho e arte.
3 Que eu canto o peito ilustre Lusitano.
(Os Lusíadas, Canto I - 2, 3, p. 53)
30 Oh! Caso grande, estranho e não cuidado!
Oh! Milagre claríssimo e evidente!
Oh! Descoberto engano inopinado!
Oh! Pérfida inimiga e falsa gente!
Quem poderá do mal aparelhado
Livrar-se sem perigo, sabiamente,
Se lá de cima a Guarda Soberana
Não acudir à fraca força humana?
31 ........................................................
32 ........................................................
Pois só por Teu serviço navegamos!
(Os Lusíadas, Canto II, 30, 31, 32, p. 88-89)

A voz do narrador onisciente é objetiva, impessoal, mas tudo vê e tudo sabe:
Já no largo Oceano navegavam,
As inquietas ondas apartando,
Os ventos brandamente respiravam,
Das naus as velas côncavas inchando;
(Os Lusíadas, Canto I, 19, p. 57).

A voz das personagens-narradoras, centrada no discurso direto, na fala das personagens:
35 Disse então a Veloso um companheiro
(começando-se todos a sorrir):
“Oulá, Veloso amigo, aquele outeiro
É milhor de decer que de subir.”
“Si, é (responde o ousado aventureiro);
Mas, quando eu pera cá vi tantos vir
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Daqueles cães, depressa um pouco vim,
Por me lembrar que estáveis cá sem mim.”
(Os Lusíadas, Canto V:35, p. 183).

Essas vozes que dinamizam a narrativa, falando, refletindo,
pensando e ―agindo‖, tanto na epopéia romana quanto na lusa, demonstram a influência de uma força maior, são marcadas pelo fado.
A INEXORABILIDE DO FADO – DE AUGÚRIOS, PRESSÁGIOS E OUTROS
QUE TAIS

Segundo PIVA (1980, p. 69), a Eneida é conhecida como a ―epopéia do Destino‖, tal a importância deste no desenrolar dos fatos,
ainda que Virgílio não teorize a respeito, ―por lhe surgir o mesmo
como algo insondável‖. O poeta apresenta várias concepções de
Fatum. Uma é a sina, contra a qual ninguém pode: nem homens
nem deuses. Seria um determinismo ao qual estariam submetidos
todos os seres e eventos do mundo, Júpiter como exceção. Evandro
chamou-o de ineluctabile fatum, e Panto de ineluctabile tempus.
(PIVA, 1980, p. 70). Também estaria inserida nessa idéia a noção de
Moira (para alguns, uma entidade; para outros, a necessidade ligada
às leis da natureza, principalmente às da astrologia).
Evandro diz a Enéias:
Quanto a mim, expulso da pátria e arrastado à extremidade do mar,
a onipotente Fortuna e o inelutável destino trouxeram-me a estas
pragas ( ...).

(VIRGÍLIO, 1970, p. 238).

Júpiter, dirigindo-se a Juno:
Qual será o fim, minha esposa? O que, afinal, ainda resta? Bem sabes, e deves saber, que Enéias lndigeto está prometido ao céu e que
seu destino se eleva até os astros. (...) O que, porém, não estiver
proibido pelas leis do destino peço-te, pelos latinos e pela majestade dos teus (...).

(VIRGÍLIO, 1970, p. 371-372).

A profetisa de Apolo retruca ao barqueiro do Estige:
O coração de Caronte, repleto de cólera, apazigua-se então. Ela nada mais diz: ele, admirando o dom venerável do ramo fatal marcado
pelos fados, que há muito tempo não via, vira para a água a popa
escura e aproxima-se da margem.

(VIRGÍLIO, 1970, p. 198).
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Em alguns trechos, fados e deuses aparecem como categorias
distintas, os fados representando o destino, sobrepujando a vontade
das divindades.
Num diálogo entre Turno e Latino, assim fala este:
Deixa-me expor, sem reticências, certos fatos penosos de serem revelados: guarda estas palavras no coração. Não me era lícito casar
minha filha com qualquer dos antigos pretendentes e isto me anunciavam todos os deuses e os homens. (...) Que dirão os rútulos, do
meu mesmo sangue, que dirá o resto da Itália (possa o Destino impedi-lo), se eu te expuser à morte, quando procuras minha filha e a
aliança comigo?

(VIRGÍLIO, 1970, p. 346).

Juno, contemplando a luta entre os exércitos de Turno e Enéias, diz a Juturna, irmã daquele:
Conhece tua desgraça, Juturna, e não me acuses. Enquanto a Fortuna parecia admitir e as Parcas tolerarem o êxito dos latinos, protegi
Turno e seus baluartes; agora vejo que aquele jovem enfrenta um
destino superior ao seu e que se aproxima o dia das Parcas e sua violência implacável. Não posso ver com meus olhos esse combate,
nem esse pacto. Se algo queres tentar em prol de teu irmão, apressa-te; convém que o tentes. Talvez um destino melhor aguardará o
desventurado.

(VIRGÍLIO, 1970, p. 351).

Juno, observando os troianos em alto-mar:
Terei de renunciar, não posso afastar da Itália o rei Teucros? Certamente sou tolhida pelos fados.

(VIRGÍLIO, 1970, p. 32).

Em outros lugares, os fados representam a vontade dos deuses
(fata deum).
Latino, no meio da batalha:
Vendo, porém, que não há meio algum de vencer aquela cega obstinação e que os fatos são governados pela vontade da inclemente
Juno, o patriarca exclama, depois de haver invocado os deuses e os
céus insensíveis:
―Ah! Somos derrotados pelos fados e arrastados pela procela (...)‖

(VIRGÍLIO, 1970, p. 217).

Juno, irada por ter sido preterida no julgamento por Páris, persegue os troianos:
Inflamada por isso, ela afasta do Lácio os troianos, presa do mar
imenso, restos do furor dos gregos e do implacável Aquiles. Por
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muitos anos eles erraram nos mares, empurrados pelo destino.

(VIRGÍLIO, 1970, p. 32).

Mesmo não representando a vontade dos deuses, o fado pode
ser acompanhado da vontade deles. Dido afirma isto, exasperada, ao
sentir a perda de Enéias que breve partirá, vendo o leito em que se
amaram:
Despojos que me eram amáveis, enquanto permitiram os fados e os
deuses, recebei minha alma e Iivrai-me de meus tormentos.

(VIRGÍLIO, 1970, p. 131).

Turno, ao sentir que perde a batalha, exclama:
Agora, minha irmã, agora os fados triunfam; não me retardes mais:
vamos aonde nos chamam a divindade e a implacável Fortuna.

(VIRGÍLIO, 1970, p. 368).

Muitas vezes o Fatum aparece como vontade dos deuses, do
deus Júpiter. Só ele, o Deus maior, pode alterar o que está previsto.
Júpiter, respondendo a Vênus, sobre o destino de Enéias:
Não tenhas medo, Citeréia; continuam inexoráveis para ti os destinos dos teus; verás a cidade, as prometidas muralhas de Lavínia e
elevarás aos astros do céu o magnânimo Enéias; não revogarei minha sentença. (...)Tal é a minha resolução (...). Assim falou e mandou (...) para que Dido, ignorando os fados, não os afaste de seus
domínios. (...) e os fenícios, abrandando o feroz coração, seguem a
vontade do deus.

(VIRGÍLIO, 1970, p. 40-41).

Às vezes, Júpiter deixa que o Destino se cumpra livremente:
O próprio Júpiter segura uma balança com o fiel equilibrado e nela
coloca os destinos adversos dos dois campeões, para saber quem
será condenado pela prova, quem se vergará sob o peso da morte.

(VIRGÍLIO, 1970, p. 369).
Tomou, então a palavra o Pai onipotente, a cujo poder soberano está sujeito a mundo; (...) “Cada um deverá aos seus esforços o revés
ou o triunfo; o rei Júpiter será o mesmo para todos. Os fados encontrarão seu caminho‖.

(VIRGÍLIO, 1970, p. 286).

Na epopéia, a Fortuna (divindade) aparece ao lado do Fatum,
podendo ser favorável ou desfavorável. Sua função é mudar a sorte,
ajudando aqueles que são valentes.
Vênus, argumentando, no Concílio dos Deuses:
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(...) Não me anima a promessa do império; esperamo-lo enquanto a
fortuna foi propícia; que vençam os que desejas que vençam. (...)
Que Enéias, admito, seja arrastado pelas ondas desconhecidas e siga o caminho imposto pela Fortuna: que eu possa ao menos proteger o outro e livrá-lo das batalhas.

(VIRGÍLIO, 1970, p. 282).

Turno para a irmã:
Agora, minha irmã, os fados triunfam; não me retardes mais: vamos
aonde nos chamam a divindade e a implacável Fortuna.

(VIRGÍLIO, 1970, p. 368).

Evandro abraçando o filho:
(...) Se porém, o Fortuna, o infortúnio me reservas...

(VIRGÍLIO, 1970, p. 246).

Juno à Ninfa Juturna:
Enquanto a Fortuna parecia admitir e as Parcas toleraram o êxito
dos latinos, protegi Turno e seus baluartes (...).

(VIRGÍLIO, 1970, p. 351).

A fortuna aparece, ainda, como sinônimo de fado:
Vênus a Júpiter, no Concílio dos Deuses:
(...) Não me anima a promessa do império; esperamo-lo enquanto a
fortuna foi propícia; que vençam os que desejas que vençam.

(VIRGÍLIO, 1970, p. 282).

É tão forte, na obra de VirgíIio, a presença de uma força que
tudo decide, que há aproximadamente noventa referências à vontade
dos deuses, de Júpiter, ao Fado/fado, ao destino/Destino, à fortuna/Fortuna e à sorte, além de, a todo momento, as personagens referirem-se a augúrios, presságios e profecias.
Turno, aborrecido, conversando com Amata sobre Lavínia e a
guerra que se aproxima:
Peço-te, ó mãe, poupar-me estas lágrimas e estes maus augúrios no
momento em que vou para os duros embates de Marte, se o destino
decidiu a sua morte, Turno não pode retardá-la.‘

(VIRGÍLIO, 1970, p. 348).

Próximos da luta, os rútulos vêem uma águia pegar um cisne:
Os rútulos saúdam, então, esse augúrio com grande clamor e se
preparam para pegar em armas, e o primeiro que fala é o áugure
Tolúnio: ‗Eis o sinal que, em minhas orações, tanto pedi; aceito-o e
reconheço o deus.‘
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(VIRGÍLIO, 1970, p. 355).

Dido, exasperada ao saber que vai ser abandonada, desesperase e pragueja contra Enéias, falando de sua própria morte, na fogueira:
Morrer sem vingança! exclama. Morramos, porém. Ainda assim,
ainda assim, é bem doce descer para as sombras. Que o cruel dardano veja do mar esta fogueira e lhe traga um augúrio a nossa morte.

(VIRGÍLIO, 1970, p. 131).

Numa disputa com arco e flecha, tendo Enéias como juiz:
Surge, então, aos olhares, um súbito prodígio, que seria no futuro
um grande augúrio; um magno acontecimento e os terríficos adivinhos explicaram tarde o presságio.

(VIRGÍLIO, 1970, p. 152).

Para agradar aos deuses, afastando os maus presságios e trazendo a sorte, são feitos sacrifícios (humanos e de animais) e oferendas rituais, e as divindades são louvadas em suntuosos templos,
onde oráculos e pitonisas fazem previsões sobre o futuro.
A sidônia Dido (...) conduziu Enéias ao palácio real: ao mesmo
tempo ordenou cerimônias nos templos dos deuses.

(VIRGÍLIO, 1970, p. 50).
(...) Ali a sidônia Dido erguia um templo a Juno, rico pelas oferendas e pela bênção da deusa.

(VIRGÍLIO, 1970, p. 45).

Anquises e Enéias, após abandonar Tróia, velejando rumo à
nova pátria:
(...) Para lá me dirijo e, na curva praia levado pelos maus fados,
construo as primeiras muralhas de uma cidade a que dou o nome de
Eneada, tirado do meu. Ofereci um sacrifício a minha mãe, filha de
Dionéia e aos deuses protetores daqueles baluartes nascentes e imolei na praia um gordo touro ao rei dos celícolas.

(VIRGÍLIO, 1970, p. 84).

Indeciso sobre o que fazer, Anquises conversa com Enéias:
Meu pai aconselha que tornemos a atravessar o mar e voltemos aos
oráculos de Ortígia e a Febo, para perguntar-lhe que fim porá às
nossas provações (...).

(VIRGÍLIO, 1970, p. 89).

Os heróis, além das profecias, orientam-se por sonhos, visões,
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vozes e figuras fantasmagóricas.
Enéias narrando:
Era noite e o sono dominava os que vivem na terra. As imagens sagradas dos deuses e os Penates frígios que trouxera comigo de
Tróia e arrebatara às chamas que devoravam a cidade apareceram
no sonho diante de meus olhos, resplandecentes da luz que a rua
cheia deixava passar pelas janelas. Então, assim me falaram, afastando as minhas preocupações (...).

(VIRGÍLIO, 1970, p. 89).

Muitos episódios envolvem figuras que aparecem em sonhos,
visões, milagres e presságios. No livro I, Dido vê, em sonho, seu
esposo insepulto que lhe faz revelações (p. 42). No livro II, que narra a destruição de Tróia, em sonho Heitor avisa a Enéias que a cidade está perdida e que ele deve salvar os deuses Penates, procurando
uma nova pátria (p. 64-65). Ainda nesse livro, Anquises, o venerável pai de Enéias, vê uma estrela brilhante atravessar o céu da cidade incendiada – augúrio de Júpiter para que parta (p. 77); Creusa, a
esposa do herói troiano, aparece como uma sombra, um ―lamentável
fantasma‖, numa visão, como num sonho, fazendo profecias (p. 80).
No livro III, os deuses Penates aparecem, como em sonho, numa
visão, para Enéias, explicando-lhe o que o espera: o Lácio (p. 8990), e Febo, invisível, só através de sua voz, no templo a ele dedicado, também orienta o herói (p. 87). Celeno, a harpia horrível, faz
terríveis profecias sobre o futuro dos viajantes (p. 93). No livro IV,
Mercúrio aparece para Enéias, numa visão, advertindo-o de que
deve abandonar Dido e cumprir o seu destino, que não é reinar em
Cartago, mas fundar uma nova pátria (p. 117-122); e o velho Anquises aparece como sombra, à noite, e em sonhos, admoestando-o
(p. 121). Dido sente o malefício que se aproxima ao ouvir a voz do
marido, o canto fúnebre da coruja e ao ver o vinho de sacrifício
transformar-se em sangue (p. 125). No sono de Enéias, volta a aparecer em sonho a figura de Mercúrio (p. 128). No livro V, some nas
nuvens, o que, para os troianos é augúrio de boa sorte (p. 152). A
sombra de Anquises desce, do céu, para falar com o filho (p. 158159). No livro VI, que relata a viagem do herói ao reino dos mortos,
a Sibila prediz-lhe guerra e sofrimento, bem como uma ―esposa
estrangeira e pela segunda vez um matrimônio estranho‖ (p. 169170). Encontrando Anquises, este faz novas predições sobre o futuro glorioso do herói e sua descendência lustre (p. 190-194). No livro
57

FAFICOP CIENTÍFICA – V. 1, N. 1 – NOVEMBRO DE 2001

VII, ao chegar na terra prometida – o Lácio – novamente latinos e
troianos assistem a presságios que anunciam o cumprimento do que
o oráculo havia dito: chegada de estrangeiros.
No sono do herói, vozes lhe falam e outras vozes ―chegam das
profundezas do bosque‖ (p. 200-201). No livro VIII, há a predição
do deus Tibre (símbolo do rio) de que Ascânio, filho de Enéias,
fundará a cidade de Alba (p. 229-230). No livro IX, há um milagre
divino: as naves procuram o fundo e ―aparecem sob a forma de virgens que são levadas para o mar‖ (p. 257). No livro X, Enéias é
informado pelas ninfas/navios das dificuldades por que passam os
troianos. No livro XI, que trata da morte de Camila, a amazona destemida, a ninfa da Trácia, Ópis, acerta com uma flechada o matador
da virgem. No livro XII acontece a luta final, em que Turno é morto
por Enéias.
Há que se ressaltar que somente nos últimos livros – X, XI e
XII –, dá-se mais destaque aos homens e suas lutas, que aos deuses
e seus presságios. Já na epopéia de Camões há a priorização do humano, embora também no Renascimento coexistam vários conceitos
de Destino. Em Os Lusíadas, o Fado vai aparecer como transcendente (plano divino) e imanente (plano terrestre). (PIVA, 1980, p.
80-91). No fado transcendente, há duas vertentes: a mitológica e a
cristã. Como Enéias tinha seu destino determinado, também os portugueses estavam fadados a chegar ao Oriente. É Júpiter que deve
lembrar aos deuses que o Destino deveria ser cumprido. Baco opõese a Vênus, querendo defender sua glória. E na epopéia romana /
quem se opõe a Vênus (mãe de Enéias) é a deusa Juno, irada com os
troianos, por não ter sido escolhida a mais bela, como já dito anteriormente. Enéias obedece ao Fatum, que é a própria vontade de Júpiter. Os portugueses obedecem, inicialmente à vontade do Destino,
sendo Júpiter – no Canto I: 20 a 35 – quem lembra isto aos outros
participantes do Concílio dos Deuses (p. 58-61):
28 Prometido lhe está do Fado eterno,
Cuja alta lei não pode ser quebrada,
Que tenham longos tempos o govemo
Do mar que vê do Sol a roxa entrada.
Nas águas tem passado o duro Inverno;
A gente vem perdida e trabalhada.
Já parece bem feito que lhe seja
Mostrada a nova terra que deseja.
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(Canto I, 28, p. 60)

O deus dos deuses precisa, ainda, ―revolver as entranhas dos
Fados‖, para acalmar Vênus, sobre o que toca aos portugueses, no
futuro:
43 (...) Por lhe pôr em sossego o peito irado,
Muitos casos futuros lhe apresenta,
Dos Fados as entranhas revolvendo.
Desta maneira, enfim, lhe está dizendo:
44 Formosa filha minha! não temais
Perigo algum nos vossos Lusitanos (...).
(Canto II, 43-44, p. 91-92).

O Fado, em outras partes da epopéia, corresponde também à
vontade dos deuses ou do deus (Júpiter). Isto é claro na fala de Baco:
74 Está de Fado já determinado
Que tamanhas vitórias, tão famosas,
Hajam os Portugueses alcançado
Das Indianas gentes belicosas.
E eu só, filho do Padre sublimado
Com tantas qualidades generosas,
Hei-de sofrer que o Fado favoreça
Outrem, por quem meu nome se escureça?
75 Já quiseram os Deuses que tivesse
O filho de Filipo, nesta parte,
Tanto poder, que tudo sometesse
Debaixo do seu jugo o fero Marte;
Mas há-se de sofrer que o Fado desse
A tão poucos tamanho esforço e arte (...).
(Canto I, 74-75, p. 71).

Mais à frente, Baco distingue Júpiter de Fados, embora ambos
sejam poderosos e tenham força determinadora:
Que o grão Senhor e Fados, que destinam,
Como lhe bem parece, o baxo mundo
Famas mores que nunca determinam
De dar a estes barões no mar profundo.
Aqui vereis, ó Deuses, como insinam
O mal também a Deuses: que, a segundo
Se vê, ninguém já tem menos valia
Que quem com mais razão valer devia.
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(Canto VI, 33, p. 209)

O poeta luso usa, indiscriminadamente Fado e Fados:
(...) Porém, não que perdesse a esperança
De inda poder seu Fado ter mudança,
(Canto IX, 75, p. 293)
Mas ia por diante o monstro horrendo,
Dizem do nossos Fados, quando! alçado (...)
(Canto V, 49, p. 187)
(...) Deveis de ter sabido claramente
Como é dos Fados grandes certo intento (...)
(Canto I, 24, p. 59)

O Destino aparece ora como a própria morte, ora como o mal
(algo ruim, moralmente):
Mas aquela fatal necessidade
De quem ninguém se exime dos humanos,
(Canto X, 54, p. 312)
Aqui vereis, ó Deuses, como ensinam
O mal também a Deuses; que, a segundo
Se vê, ninguém já tem menos valia
Que quem com mais razão valer devia.
(Canto VI, 33, p. 209)

O Fado aparece como equivalente à vontade de Deus, à Providência:
(...) Ocultos os juízos de Deus são:
As gentes vis, que não nos entenderam,
Chamam-lhe fado mau, fortuna escura,
Sendo só providência de Deus pura.
(Canto X, 38, p. 83)

Camões usa a Fortuna como sinônimo de Fado:
(...) Porém não que perdesse a esperança
De inda poder seu Fado ter mudança.
(Canto IX, 75, p. 293)

Mas também como capricho da sorte ou instrumento do Fado:
Vão os anos descendo, e já do Estio
Há pouco que passar até o Outono;
A Fortuna me faz o engenho frio (...).
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(Canto X, 9, p. 301)

A Fortuna aparece ainda como boa ou má:
(...) As gentes vãs, que não nos entenderam,
Chamam-lhe fado mau, fortuna escura,
Sendo só providência de Deus pura.
(Canto X, 38, p. 308)

Algumas vezes, a perícia, o esforço e a coragem conseguirão
vencer a Fortuna:
Assi, com firme peito e com tamanho
Propósito vencemos a Fortuna (...)
(Canto VIII, 73, p. 267)

Enfim, numa epopéia marcada pelo Fado, de acordo com PIVA
(1980, p. 90-91), Camões trabalha bem o Fatum trágico, que decorre do comportamento do indivíduo (é o caso de Adamastor –
Canto V – que sofre devido aos seus erros), e o Fatum épico, contra
o qual nada podem deuses e homens; o fado imanente (a luta dos
heróis, dos nautas portugueses que vencem obstáculos divinos, além
dos físicos e geográficos) e o fado transcendente, sendo que cita
Fernando Pessoa, em Mensagem, para melhor explicar a fusão dos
dois últimos:
Com duas mãos - o Ato e o Destino - desvendámos.

UM OLHAR SOBRE HERÓIS E HEROÍNAS

Os Fados, tão presentes na Eneida e em Os Lusíadas, fizeram
dos protagonistas de ambas – Enéias e Vasco da Gama – heróis,
figuras veneradas, respectivamente, na Itália e em Portugal.
Enéias, filho de Vênus e Anquises, cuja sina foi transportar os
deuses Penates da Tróia em chamas para o Lácio, fundando uma
nova pátria, muito sofreu, perdendo a esposa Creusa, tendo sempre
ao seu lado o jovem filho Ascânio. O autor mostra o lado humano
de Enéias, sua fragilidade em certos momentos – carente, deixa-se
seduzir pela belíssima Dido, vivendo uma grande história de amor,
num dos mais belos episódios do poema (Livro IV, p. 109-133) – e
principalmente seu aspecto religioso, tanto que é chamado de pius
Aeneas: transporta os Penates, faz sacrifícios, reza aos deuses, apieda-se, quase sempre, de seus inimigos, embora mostre-se corajoso e
lute, quando necessário. No todo, percebe-se que o caráter do herói
61

FAFICOP CIENTÍFICA – V. 1, N. 1 – NOVEMBRO DE 2001

fica meio flutuando: às vezes estranho e sem calor, sem passionalidade e, sem iniciativa. Dizem os críticos que se assemelha bastante
à personalidade de seu criador – Virgílio –, pessoa bastante comedida. Enéias age muito empurrado pelo pai ou pelos deuses, que aparecem ―ao vivo‖, ou através de sonhos e visões, indicando-lhe o
caminho a seguir. Foi assim para abandonar a cidade e a mulher
(Dido) amadas.
Anchises é a figura forte que comanda, praticamente, a saída
de Tróia e a posterior viagem. Ele é o conselheiro, o intérprete dos
fatos e presságios, a mão firme que conduz e orienta. Tanto que,
após sua morte, Enéias sente-se meio perdido, por não ter mais tal
proteção. Com o pai vivo, talvez não houvesse ocorrido o episódio
com Dido, no qual mostra-se mais indolente, meio egoísta (pensando mais em si que em seu povo), deixando-se amar e ficar. Em nenhum momento, o homem piedoso estende esse sentimento à pobre
rainha sidônia. Permanece insensível e duro, levando-a ao suicídio,
diante do opróbio e da dor do abandono.
Com o transcorrer da narrativa, quando tem que assumir as iniciativas, o ―piedoso Enéias‖ assume a postura de o ―patriarca Enéias‖, mais majestoso, magnânimo, digno, circunspecto, como se o
sofrimento silencioso houvesse transformado-o, embora ainda permaneça marcado por certa irresolução. Isto se comprova com o episódio das naus incendiadas, quando novamente o pai aparece-lhe
em sonho, encorajando-o. Também a descida aos Infernos, que funciona como um rito iniciático, dá-lhe embasamento para ser outra
pessoa: deixa de ser um fugitivo para ser um futuro herói, que teve
o ―devir‖ glorioso descortinado e comprovado.
Enéias é um herói grave, triste. O sorriso não brinca em sua
face e se combate, é porque os fados o exigem. Sua natureza é compassiva, o oposto de seu agressivo rival Turnus. Não se rejubila com
a desgraça do inimigo, é moderado até na vitória. Virgílio criou um
herói original, com certa profundeza psicológica (ao contrário das
personagens de Homero), que é lembrado pela sua piedade, por suas
virtudes morais (símbolo da nova Roma a ser construída), e não
pela sua bravura e coragem. Virgílio canta um mito e Camões canta
o homem real, mas com suporte histórico. O tempo todo, em Os
Lusíadas, vai confrontando os heróis da antigüidade – entre eles
Enéias – com os seus heróis, mostrando, às vezes, orgulho:
Via estar todo o Céu determinado
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De fazer de Lisboa nova Roma.
(Canto VI, 7, p. 202)

e às vezes irritação:
Cessem do sábio grego e do troiano
As navegações grandes que fizeram:
Cale-se de Alexandre e de Trajano
A fama das vitórias que tiveram;
Que eu canto o peito ilustre Lusitano (...).
(Canto I, 3, p. 53)

Camões canta os reis e heróis louvados nas crônicas portuguesas, faz da história tema da poesia. Virgílio, ao contrário, tenta tornar a poesia fato histórico.
Vasco da Gama não é uma figura bem delineada, interiormente: nada se sabe de seus pais ou de seus amores. O que se conhece é
o que se conheceria de qualquer grande herói náutico português:
lutou para cumprir o destino do seu povo. Daí dizer-se que o herói
português é coletivo, o povo, tão bem descrito por Paulo da Gama
ao Catual. Esse povo, com suas virtudes/defeitos, estava em crise,
necessitando de um modelo a ser imitado, recuperando a religiosidade (Canto IV, 3; Canto V, 66 a 68; Canto VII, 12 a 15), o valor (
Canto V, 92), a força e o esforço (CantoV, 15,16,41,42,66,67,68,81;
CantoVl, 95), a lealdade ( Canto IV, 32), a nobreza ( Canto VII, 72),
o desprezo pelas riquezas e honras não merecidas ( Canto VI, 98 ), a
prudência, a eloqüência, a cortesia, a honra, a imortalidade e a fama,
além da boa imagem do rei e do Gama (ROMERATO, 1962, p. 95117).
Em Vasco da Gama, Camões vai procurar sintetizar todas essas qualidades, o que o torna um ser meio irreal, idealizado, dentro
da proposta de se representar o homem português.
Figuras fortes, no poema virgiliano, são duas mortais – a rainha Dido (livro IV) e a casta guerreira Camila (livro Xl) – e duas
deusas: Juno e Vênus.
Dido, a rainha sidônia, viúva devotada, já tem no início da
narrativa (p. 54) a antecipação de sua má sorte: é a “infortunada
Dido”. Belíssima, de personalidade forte, “caminhava entre os súditos, incitando-os ao trabalho (...) distribui justiça e dita leis” (p.
46-47). Impressionada com Enéias, consome-se de amor por ele (p.
109-113), recorrendo aos deuses para aplacar o fogo que a consome.
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Sedutora, com vestes de púrpura e ouro (p. 114), numa gruta seduz
o herói, sendo difamada pela Fama, que espalha a notícia. Pressionado pelos deuses, após algum tempo, Enéias abandona-a. Ela se
torna a Fúria, personificada. Pragueja, amaldiçoa-o e, finalmente,
imola-se numa fogueira (p. 120-125). Dido seria, segundo alguns
críticos, a primeira mulher amorosa da literatura antiga porque amou.
Símbolo da figura passional, ela evolui de mulher pacata e rainha sensata e digna, para a sensual e arrojada que tudo faz para ter
perto de si o objeto de seu desejo. Passa, em seguida, a ser a amante
submissa, depois a fêmea suplicante, para culminar como a fúria
vingativa, até cumprir o seu destino, o seu ―fado trágico‖. Como ela,
arrebatada e impulsiva, aparece a rainha dos deuses, Juno, perseguidora dos troianos, invejosa, sedutora e maquiavélica, que usa deuses
e homens para conseguir seus intentos. Ela é a “cruel Juno” (p. 31),
que se torna fúria ao ver seu poder desafiado “E eu, rainha que precedo os deuses, irmã e esposa de Júpiter, faço guerra há tantos
anos a um só povo! Quem de agora em diante adorará o poder de
Juno e honrará, suplicante, meus altares?” (p. 32). Manipuladora e
astuciosa, dirige-se “súplice” a Éolo, rei dos ventos, para conseguir
o que quer (p. 34), É Juno que incita as matronas à rebelião e que
induz a paixão entre Dido e Enéias. Aparece como “a cruel Juno”
(p. 51) e também “a boa Juno” (p. 54), que, numa atitude hipócrita,
de temor, deve ser adorada e festejada. Juno e Vênus disputam glória e poder durante toda a narrativa. A deusa da beleza protegerá o
filho e o neto dardânio (p. 115), usando recursos variados (disfarces,
subterfúgios, sedução) para alcançar sua meta. Ela vence, fazendo
com que Júpiter cumpra o que o Destino havia traçado. E essa disputa divina – Vênus X Juno (aliada a Baco) – vai se repetir em Os
Lusíadas. Camões tomou esse topos de Virgílio, acrescentando à
intriga Baco, que ao lado da deusa rainha, batalha por um ideal comum: a Fama.
O poeta português, para integrar as divindades à trama, usa o
recurso do disfarce humano (Baco) e da intervenção do milagre
(Vênus). Vênus personifica a nova civilização, o homem do Renascimento, o mundo Ocidental, enquanto que Baco seria o representante do Oriente. A deusa seria, ainda, o Amor materializado nas
ninfas, no episódio da Ilha Namorada, a recompensa a que fizeram
jus os marinheiros corajosos.
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Corajosa, também, foi Camila, a virgem guerreira, centauro
feminino da epopéia virgiliana, adoradora de Diana, que ao lado das
companheiras Larina, Tula e Tarpéia, conhecidas como as ―Amazonas da Trácia‖, a todos encantam “com seus escudos em forma de
meia-lua” (p. 336). Figura sui-generis, Camila destaca-se pela firmeza e coragem, que, às vezes, faltam nos heróis masculinos. O
livro XI, da Eneida, é todo dedicado à guerreira e suas façanhas
bélicas.
Outro tipo de coragem e de luta é o empreendido por Inês de
Castro (Os Lusíadas, Canto III, 118 a 143, p. 141-146), a amada de
D. Pedro, cuja triste história de amor é uma das passagens mais líricas do poema camoniano.
O poeta luso retrata, em suas obras, dois tipos de mulher: um,
que corresponde à imagem realista (mulheres apaixonadas, alegres,
faceiras, animadas, nem sempre honestas, lutando pelos seus interesses) e, o outro, à imagem petrarquista (belas de corpo e de espírito, harmoniosas, castas e gentisl). Em Os Lusíadas, três são as figuras femininas que sobressaem: a deusa Vênus, a memorável Inês de
Castro e D. Maria de Portugal, filha de Afonso IV, todas elas encaixando-se no ideal petrarquista de beleza, com um senão: são determinadas. Vênus batalha pela vitória dos portugueses, Dona Maria
incentiva a luta contra os mouros e Inês defende, com garra, sua
vida.
Aquela “que depois de ser morta foi Rainha” (p. 140), Inês
Pires, filha bastarda de D. Pedro Fernandes de Castro e bisneta de
D. Afonso IV, era linda, delicada, com “formosos olhos” e apaixonada pelo príncipe cujo nome tinha escrito no peito (p. 141). Ameaçada, suplica com voz triste e magoada, por deixar seus filhos e seu
grande amor. Os olhos belos tornam-se “olhos piedosos” (p. 142), e
ela entoa um dos mais belos monólogos já escrito em língua portuguesa, tentando dissuadir seus perseguidores. O vate lusitano foi
bastante hábil ao criar tal personagem, cuja dualidade – força e fragilidade – permanece forte e indelével.
FIM DE VIAGEM

Para MACKAIL (1946, p. 117), duas coisas são fundamentais
para que um poema épico tenha fama permanente: que sua glória
seja longa e duradoura: “um grande ideal, que encarna uma interpretação da história e do mundo no qual o homem se encontra; e
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uma simpatia humana comunicativa, à qual a mente e o coração
humanos, de uma época a outra, instintivamente respondem”. Virgílio e Camões conseguiram realizar obras que correspondem a esse
conceito. Tanto a Eneida quanto Os Lusíadas são modelos épicos,
que encarnam o ideal clássico de Augusto e o modelo renascentista,
de um homem e de um povo, à procura de uma nova identidade.
Romanos e portugueses consolidando suas bases nacionais, justificando suas origens e sua História, mostrando suas tradições, crendices e religiosidade, principalmente. São heróis que se lançaram ao
mar, para conquistar os céus:
(...) Em cada português, que embarca para o descobrimento do
Mundo, há em germe um cavaleiro andante e um místico franciscano. Um aventureiro e um santo (...). Essas duas tendências somamse para, fundidas, voltar a dissociar-se. Se ambas educam no desejo
da aventura, ambas levam ao fervor lírico, e quer ao amor da terra,
quer ao amor da mulher.
Idênticas no fundo, elas escondem duas forças opostas. Uma impele
a construir a Casa; a outra a dilatar o Império. Uma é eminentemente telúrica, conservadora e castiça; a outra vagamunda, renovadora
e universalista. (Jaime CORTESÃO. In: Boletim Cultural, 1990, p.
37).

As duas epopéias, com seus heróis, concentraram em sua temática essas tendências de que fala Cortesão: a aventura e a santidade.
Tróia, Lácio, Goa, Melinde e Lisboa são lugares distantes, porém alcançados graças à garra ou à imaginação dos homens aventureiros, que para lá levaram sua fé, sendo guiados pelos seus deuses.
O fado (imanente ou transcendente), augúrios, sonhos, presságios e
visões auxiliaram esses heróis em tão longo percurso. Até o mundo
subterrâneo – a exemplo de Dante – foi por Virgílio / Enéias visitado. Os Deuses reuniram-se em concílio para decidir o destino de
Gama e do troiano; as deusas travaram combate de forças, Vênus
protegendo e Juno perseguindo, implacavelmente, os heróis já nominados, ambas em busca da Fama. Mundo de verdade – Inês de
Castro, D. Sebastião, Vasco da Gama, Grécia – e mundo de mentira:
Adamastor, Ilha Enamorada, Camila e as amazonas. Sonho e ilusão,
realidade e História, Deus e deuses, homens e heróis, que cumpririam, seja no Lácio seja na Península Ibérica a ―obra valerosa‖: ―os
humanos sobem ao céu sereno‖.
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O ROMANCE-FOLHETIM NO BRASIL: UMA ABORDAGEM DE
O FILHO DO PESCADOR (1843), DE TEIXEIRA E SOUSA
Vanderléia da Silva Oliveira

RESUMO
Este artigo faz parte de um trabalho maior, cuja proposta é
resgatar a obra O Filho do Pescador (1843), de Teixeira e Sousa,
por meio da releitura crítica do processo de origem e formação do
romance de ficção na Literatura Brasileira. Aqui, traçamos algumas
considerações estéticas sobre a representação da realidade no romance de ficção e a relação deste com o chamado romancefolhetim, com o objetivo de evidenciar que seu processo de origem,
formação e amadurecimento está intimamente ligado a um contexto
histórico-cultural, que revela uma forma de produção condicionada
ao reflexo imediato do que se esperava ler, vender, consumir.
PALAVRAS-CHAVE: Romance-folhetim; romance de ficção; literatura
de massa; Literatura Brasileira.
ABSTRACT
This paper is part of a major work aiming the redemption of
the serial novel O Filho do Pescador (The son of the fisherman,
1843), by Teixeira e Sousa, through a critical analysis of the process
of creation and development of the novel in Brazilian Literature.
Some aesthetique considerations are delineated on the presentation
of actual facts in fiction nowadays and the relationship with the serial novel. The objective is to demonstrate that its creation process,
development and maturation are closely related with a historic, cultural context, revealing a sort of production strictly depending on
the taste of the mass of readers and selling profits.
 Docente de Literatura Brasileira na Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e
Letras de Cornélio Procópio, PR; mestranda em Literaturas de Língua Portuguesa - Área de Crítica e História Literária, na UNESP-Assis, SP.
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O ROMANCE-FOLHETIM NO BRASIL: UMA ABORDAGEM DE
O FILHO DO PESCADOR (1843), DE TEIXEIRA E SOUSA
Vanderléia da Silva Oliveira

INTRODUÇÃO

Ao falarmos em romance de ficção, como representação de arte literária, é pertinente uma apresentação do conceito de Arte. Recorremo-nos, pois, à afirmação, segundo HEGEL (1999, p. 49), de
que [ela] “oferece-nos (...) a experiência da vida real, transportando-nos a situações de que nossa pessoal existência nos não proporciona nem proporcionará jamais, situação de pessoas que ela representa, e assim graças à nossa participação no que acontece a
essas pessoas, ficamos mais aptos a sentir profundamente o que se
passa em nós próprios”.
Neste sentido, dentre as muitas idéias sobre a ―Natureza da
Arte‖, a de que ela desperta a alma humana nos parece ser aqui uma
das mais relevantes. Objetivando alcançar este possível despertar é
que o espírito criador do homem tem se empenhado em “pôr ao
alcance da intuição o que existe no espírito do homem, a verdade
que o homem guarda no seu espírito (...). Isso é o que compete à
arte representar (...)” (HEGEL, 1999, p. 49). Deste modo, por meio
de diferentes formas de expressão - pela palavra, som, cores, dentre
muitas outras, o artista busca criar imagens que expressem seus sentimentos profundos sobre o mundo.
1 O ROMANCE DE FICÇÃO E A REPRESENTAÇÃO DA REALIDADE

Evidentemente, em se falando de Literatura, o veículo concreto para esta representação sensível é a palavra escrita. Seja em prosa
ou verso, o escritor se propõe a concretizar sua abstração de mundo,
revelando sua ideologia, implicitamente vinculada ao seu momento
histórico, singular e individual, através da palavra, num processo de
transfiguração da realidade.
Independente da especificidade de cada gênero, o resultado
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artístico almejado – obra literária – é o de tocar o homem (leitor),
despertando-o para uma consciência quanto às verdades humanas.
Vale dizer ainda que, ao representar a realidade, o texto literário
acaba por servir a vários outros propósitos, seja o de provocar emoção estética, registro histórico de costumes, estabelecer cânones no
acervo do país a que pertence ou até mesmo mera leitura de lazer,
para citarmos apenas alguns. A nós, interessa salientar o quanto a
Literatura busca representar a totalidade da vida, especialmente
através da forma narrativa, explorando a realidade do homem. Daí,
a relação entre Realismo e Literatura.
Segundo CASTRO (1985, p. 44), “se considerarmos que o texto não é algo em si e por si, mas que manifesta a relação do homem
com as realidades e dos homens entre si, então perguntar pelo literário é perguntar pela natureza dessa relação, da qual o texto é
leitura ou resultado”. Existem, pois, várias espécies de relação,
desde a relação mais objetiva até subjetiva, e os gêneros e estilos é
que denominarão as diferentes modalidades representativas de uma
mesma realidade, para que a Literatura se dê ao público. Para tanto,
o autor estabelecerá uma relação com o real, mostrando que ele é
inventado (ficção), mas que não é falso. Ao contrário, fará um arranjo tal para que o vejamos repleto de significados, manifestando
realidades, discursando o real e estabelecendo tempos e espaços.
Deste modo, partindo-se dos conceitos sobre ficção (fingir, dar significados) e literatura, questionarmos sobre o que é realismo. Na
verdade, o primeiro pensamento a surgir é aquele relacionado ao
estilo de época realista que perdurou no século XIX, mais precisamente em sua segunda metade. Porém, um posicionamento deste é
simplesmente reduzido, visto que o conceito envolve questões muito mais complexas, que nos impedem de enfocarmos apenas a de
estilo. Por isso, entenderemos aqui que “uma obra é considerada
realista quando é verossímil, fiel à realidade. Há uma verossimilhança orgânica, isto é, a obra tem que ser coerente, harmônica no
seu todo, na sua construção e realização” (CASTRO, 1985, p. 46).
Em vista disto, pensando na construção desta verossimilhança orgânica na estruturação formal do texto, observamos que a forma narrativa é a que mais oferece caminhos para uma representação concreta
da realidade. Pensemos, por exemplo, no romance. Gênero relativamente novo e que ainda está por se constituir, parafraseando
Bakhtin, ele se mostra, enquanto narrativa, como expressão mais
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adequada para o escritor que busque representar o mundo em que
vivemos, principalmente o burguês, no qual as relações humanas se
contaminaram pelo pensamento capitalista. Neste sentido, observamos que, procurando representar fielmente a realidade, o gênero
narrativo, principalmente o romance, mas também o conto e novela,
tem sido amplamente teorizado, na intenção de se formular uma
metodologia adequada à compreensão da relação da realidade com o
universo ficcional que a literatura produz a partir dele. Dentre algumas teorias, citamos a de Lukács, cuja visão compreende um vasto trabalho sobre a natureza deste gênero, envolvendo os estudos A
teoria do romance (1914/15), O romance como epopéia burguesa
(1934) e Romance Histórico (1935). No primeiro estudo apontado,
o autor aceita plenamente ―a concepção de Hegel segundo a qual o
romance é um produto literário típico da sociedade burguesa”
(ANTUNES, 1998, p.181), ou seja, ele vê esta forma como expressão
da divisão entre o indivíduo e o mundo, dando origem à chamada
condição do herói problemático. Em O romance como epopéia burguesa, apoiado na ciência da história de Karl Marx, Lukács vê o
romance como “gênero artístico dominante da sociedade burguesa” (ANTUNES, 1998, p.185). Portanto, a análise de Lukács nos leva
a ver que o romance é um gênero problemático que “representa a
máxima expressão artística de uma época, quando mostra as contradições da sociedade sem tentar soluções conciliatórias arbitrárias, quando penetra na essência das relações burguesas e revela o
seu caráter histórico; em outras palavras, quando é realista” (ANTUNES, 1998, p.196).
Já para Bakhtin, em Epos e Romance, o gênero se constitui
em forma de expressão inacabada, apresentando um ciclo contínuo
do homem; isto é, assim como o ser humano, ele também está em
constante evolução. Daí, a dificuldade em estabelecer uma teoria do
referido gênero. Em seus estudos, ele pretende abordar o romance
como “gênero que está por se constituir, levando-se em conta o
processo de evolução de toda a literatura nos tempos modernos.
(...)” (BAKHTIN, 1988, p.403).
O aspecto interessante na posição de Bakhtin é o de que, a
partir de um contraste entre epopéia e romance, ele via a epopéia
como forma de expressão da memória e o romance como forma de
conhecimento, já que, neste, o herói passa por um processo de conhecimento de si mesmo no momento atual, no contato com as pes73
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soas da época e suas opiniões, revelando-se como uma quebra da
representação do mundo de modo fechado e definido que se revelava no modo épico. Correndo o risco de sermos simplistas, podemos
dizer que para Bakhtin o romance é a forma de expressão de um
mundo inacabado, que tem uma problemática nova e específica,
apresentando, portanto, traços distintivos que são a reinterpretação
e a reavaliação permanente do tempo presente, representando a realidade como material de criação artística.
A realidade também é tratada nos estudos de Ian Watt, explorando o chamado realismo filosófico e o formal, sendo que, para
ele, é o realismo formal – um conjunto de procedimentos narrativos
típicos do romance - que possibilita a definição de que o romance
“é um relato autêntico e completo sobre a experiência humana,(...)
pois é ele [o realismo formal] que permite uma imitação mais imediata da experiência individual, situada num contexto temporal e
espacial, do que outras formas literárias” (WATT, 1990, p. 27 e
32). Neste estudo sobre o realismo e a forma romance, Watt define
que a personagem de ficção representa um indivíduo que faz parte
de uma sociedade, situado num contexto temporal e espacial, revelando, pois, sua experiência humana, através de uma linguagem o
mais transparente possível, propiciando ao leitor a possibilidade de
ler o texto, estabelecendo uma “correspondência entre a vida e a
arte” (WATT, 1990, p. 32), muitas vezes identificando-se nele.
É esta correspondência entre vida e arte que estabelece a relação intrínseca do realismo com a literatura. Segundo LUKÁCS (1968,
p. 34), “a concepção marxista do realismo é a do realismo da essência artisticamente representada”; daí, ele dizer que “a verdadeira arte, portanto, fornece sempre um quadro de conjunto da vida
humana, representando-a no seu movimento, na sua evolução e
desenvolvimento” (1968, p.32). A narrativa busca esta representação, revelando, de acordo com as palavras de Engels, que “realismo
significa (...) além da fidelidade ao particular, fiel reprodução de
caracteres típicos em circunstâncias típicas” (1968, p. 32).
Quando pensamos nesta relação, devemos compreender que o
“realismo deve se abrir para poder refletir não a aparência da realidade, que se alimenta da fidelidade ao detalhe e à figura exterior,
mas na realidade profunda e essencial que somente é alcançada
quando se coloca em estado humano as figuras reais” (VÁSQUEZ,
1978, p. 43).
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Neste sentido, LUKÁCS (1968, p. 15) afirma que:
(...) a existência e a essência, a gênese e a eficácia da literatura só
podem ser compreendidas e explicadas no quadro histórico geral de
todo o sistema. A gênese e o desenvolvimento da literatura são parte do processo histórico geral da sociedade. A essência e o valor estético das obras literárias, bem como a influência exercida por elas,
constituem parte daquele processo social geral e unitário através do
qual o homem faz seu o mundo pela sua própria consciência.

Podemos dizer então que o resultado estético final da Literatura, como Arte, é o de humanizar o homem. Portanto, esta finalidade
da Arte, também é a da Literatura – atividade espiritual do homem –
, pois o escritor produz uma imagem para que os leitores saiam do
mundo da realidade e vejam a ilusão da própria realidade em que se
inserem. Neste processo, a Arte acaba por atuar nas consciências de
seus receptores, operando mudanças, visto que consideramos que o
que se passa na sociedade também se passa no romance, direta ou
indiretamente. Por outro lado, estas representações muitas vezes se
dão de maneira superficial, o que nos leva a algumas reflexões de
ordem estética, ou seja, como entender este tipo especial de discurso, como ele é dito e o que é dito? Como ―medir o estético? Em que
medida podemos dizer que a obra alcançou um valor estético, conseqüentemente, artístico? Como compreender a representação do
texto? A ideologia do autor e fatores externos à obra?‖.
Talvez o primeiro passo para encontrarmos respostas seja o de
entendermos que a Literatura informa aos leitores o que eles esqueceram, ou seja, a própria realidade metaforizada, fazendo-os descobrirem-na, ao mesmo tempo em que veicula um tipo de conhecimento imaginativo. Deste modo, estaremos admitindo que comunicação e informação se darão no texto literário para transformar a
sociedade, para humanizar o homem. Longe disso, estaremos falando da chamada literatura de massa, ou seja, de textos que mantêm
padrões de ficção e imaginação nivelados ao gosto do grande público, das massas, atendendo a demanda de uma cultura própria de
cada tempo. Tomemos como exemplo o chamado romancefolhetim, modalidade narrativa muito popular no século XIX e que
ressurgiu na contemporaneidade remodelada em outras formas, como o cinema, romances best-sellers, rádio e televisão.
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2 LITERATURA DE MASSA E ROMANCE-FOLHETIM X LITERATURA
ERUDITA

Aceitando o conceito de Literatura dado anteriormente, o próximo caminho para se responder àquelas questões, pode ser o de
levar em consideração o advento da imprensa e do jornal, fato este
que, segundo as palavras de Umberto Eco (s/d), por si só já explicita
o surgimento de uma nova cultura, por trazer em seu bojo uma indústria cultural que, tendo iniciado em fins do XVII, chegou ao século XXI, espelhando um poder de comunicação, ao lado da televisão, que supera quaisquer outros veículos.
Obviamente, queremos destacar que, com o surgimento desta
nova cultura, a partir deste veículo de comunicação, apareceu também um novo público leitor, que, por sua vez, exigia um novo tipo
de literatura, conseqüentemente um novo modelo de produção. Pouco a pouco, o gosto, que antes era totalmente clássico, passa a ser
nivelado esteticamente de acordo com as expectativas triviais dos
leitores médios, que se expandiam na mesma medida que a imprensa. Esta cultura de massa, segundo ECO (s/d, p. 190), nascida com
Gutemberg, busca a “adequação do gosto e da linguagem às capacidades receptivas da média”, o que já gera, por si só, as condições
de produção. Assim, a tríade autor-obra-público fica condicionada
ao reflexo imediato do que se espera ler, vender, consumir.
Aspectos como estes nos levam a observar o quanto as transformações experimentadas nos processos de comunicação, relacionadas aos processos artísticos e seus produtores, influem na estética,
e/ou culturas existentes numa época. Tanto que, ao olharmos para o
início do XIX, vemos como são perfeitamente convincentes as estruturas narrativas que os romances-folhetins apresentavam, pois
elas propiciavam ao leitor uma leitura carregada de emoções (bem
ao gosto burguês da época), decorrentes das tensões e distensões
ocasionadas pelas peripécias apresentadas. Este espécie de texto,
inevitavelmente, gerou uma forma especial de escrever, condicionada à ideologia do autor, às condições do mercado (difusão pelo jornal) e ao público leitor. O que nos remete, curiosamente, ao conceito que se tem de best-seller hoje:
O que é conhecido como ―best-seller‖ é um tipo de romance com
muito ―romantismo‖, boa intriga, cortes cinematográficos, suspense
e sexualidade, visando principalmente ao público feminino de meia
idade, para preencher ―a solidão da mulher bem casada‖ (SAMUEL,
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2001, p. 130).

No XIX, tanto quanto hoje, em pleno século XXI, estas leituras, com as características apontadas acima, continuam a ―cativar‖
milhares de leitores. Quer sejam as novelas sentimentais como Sabrina, Julia, Bianca, etc, vendidas nas bancas de jornal, quanto os
best-sellers citados. A questão central é, na verdade, o critério de
julgamento próprio da crítica literária que, se analisados, nos levaria
a conclusões diferentes sobre estes textos e algum outro já consagrado. É óbvio que, para os leitores médios, a concepção de beleza e
fruição da obra é diferente do da classe elitizada intelectualmente.
Isto significa que, ao adotarmos uma postura contemporânea sobre
as relações de recepção de texto, aceitamos que:
O gosto e a apreciação estética não são universais, mas dependem
do universo cultural no qual se inserem os sujeitos. Uma mesma
obra é lida, avaliada e investida de significações por diferentes
formações culturais (ABREU, 2000, p. 129).

Talvez, considerando esta possibilidade, seja possível avaliar
textos contentando-se em compreendê-los dentro do sistema de valores em que foram criados. Em vista disso, O Filho do Pescador,
de Teixeira e Sousa, pode ser analisado como exemplo de narrativa
cuja estrutura ficcional foi criada a partir de modelos, receitas, via
Eugène de Sue e Alexandre Dumas, dentre outros, representando os
padrões e valores, que são pressupostos amparadores para esta leitura. Ou seja, leva-se em consideração o fato de que Teixeira e Sousa
e outros autores do período, diante do inevitável público leitor
emergente no XIX e das influências daí resultantes, tivessem a seguinte escolha:
(...) submeter-se passivamente à demanda, oferecendo o produto
certo que lhe pode garantir a autonomia financeira; ou buscar outro
tipo de emancipação, a artística, em troca da instabilidade econômica (tal foi o caso paradigmático de Balzac), o risco de reconhecimento tardio (como previa Stendhal), a indiferença dos leitores, a
necessidade de trabalhos suplementares (ZILBERMAN, 1984, p. 14).

É certo que mesmo com essa escolha ele não alcançou autonomia financeira, nem mesmo reconhecimento tardio. Em verdade,
mesmo tendo atendido o gosto de seus leitores, para assegurar sua
subsistência econômica, e abordado aspectos nacionalistas em suas
obras, para agradar aos críticos românticos da época, não passou de
um dos precursores da ficção no Brasil, esquecido em meio a tantos
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outros.
O fato é que sua obra torna-se exemplo de um processo de industrialização pela qual passou a literatura brasileira nos primeiros
anos do século XIX. Neste processo, ZILBERMAN (1985, p. 13) destaca que a industrialização liga-se à instrução da camada urbana
que, por sua vez, estimula o instrumento pedagógico, fazendo surgir
dois tipos de produção literária, ou seja:
(...) a literatura voltada para o lazer, meio propício ao escapismo e à
ilusão; e a literatura destinada ao saber, veículo para a transmissão
de conhecimentos úteis à vida prática e garantia futura de um lugar
digno na sociedade.

No caso de Teixeira e Sousa, o caminho a percorrer foi o do
escapismo e da ilusão, pois por meio de uma narrativa amena, ele
buscou valorizar os ensinamentos moralizantes, através dos folhetins sentimentais, praticando, assim, o que Zilberman chama de literatura trivial, para a massa.
É interessante constatar que o gosto pela ficção tenha surgido
entre nós em meio a este processo de industrialização, com vistas a
satisfazer este homem médio burguês, e que o romance-folhetim,
em princípio folhetim, tenha sido o gênero capaz de representar este
momento. Este fato reforça a idéia de que uma produção subordinada a fins comerciais, como era a do romance-folhetim, veiculada
pelo jornal, não se subordinava às idéias clássicas de estética, sem
dúvida, posto que a preocupação maior era atingir o largo público e
ampliar assinaturas, tanto que, em pouco tempo, ele passa a ser a
mola-mestra do jornal.
Segundo MEYER e DIAS (1984, p. 39), “é evidente que tal
modo de publicação, com suas exigências próprias de cortes de
capítulo, de fragmento que não impeça, todavia, a impressão de
continuidade e totalidade, haveria de influenciar a estrutura de
todo romance a partir de então”. Já é década de 1840, e Dumas e
Sue dominam este novo gênero, fabricando verdadeiras receitas
para outros escritores.
Além deste aspecto de produção, é importante destacar que o
jornal acabará também servindo de plataforma para todos os jovens
escritores que tencionassem seguir a carreira literária. É o que acontece não só na Europa, mas aqui no Brasil com Teixeira e Sousa,
Joaquim Manuel de Macedo, Pereira da Silva e outros.
Outrossim, parece interessante assinalar que, do século XIX
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até o início do XXI, a receita utilizada para atrair leitores é a mesma. Embora passando por diversas transformações, decorrentes da
evolução natural do tempo, ligadas ao cinema, televisão, rádio, que,
segundo Marlyse Meyer e Vera Dias, vieram substituir o Jornal como ―fábrica de ilusões‖, ainda hoje as estruturas de uma telenovela,
por exemplo, são as mesmas apresentadas no romance-folhetim.
Isto parece indicar que a permanência de uma ―literatura de
massa‖ versus ―literatura erudita‖ está enraizada em problemas comuns entre as duas modalidades. Para ZILBERMAN (1984, p. 26), “a
literatura trivial é resultado de vários acontecimentos de teor quantitativo ligados à industrialização”. Segundo ela, mesmo o termo
popular está ligado a números (maior número de pessoas), que representa, na verdade, a classe média, “principal beneficiária dos
processos de coletivização e industrialização propiciados pela burguesia desde o século XVIII”, e que, por sua vez, não busca uma
proposta de emancipação para o leitor de extração rural ou proletária, e, conseqüentemente da literatura.
Ainda citando a autora, um outro aspecto que se apresenta é o
de que à literatura é conferida uma natureza realista – como a que
buscamos demonstrar no início deste texto. Discute-se, pois, o valor
mimético da obra, “a profundidade na composição das personagens, a extensão e a altura do mundo representado” (1984, p. 27),
ou seja, seu valor estético.
De outro lado, ela pondera, como um terceiro problema, que
se não há um projeto de emancipação para este leitor e que há uma
limitação estética na obra, torna-se importante “lembrar o papel
que a literatura de massa desempenha diante da literatura propriamente dita: ela baliza as fronteiras da outra” (1984, p. 27). Para
ela, a literatura de massa colaborou no processo de dessacralização
da arte. As duas modalidades funcionam como um espelho mútuo,
na medida em que uma inverte as virtudes da outra, principalmente
no que se refere ao valor estético e às exigências da popularização.
Nesta medida, o papel que o leitor representa na configuração
da obra torna-se essencial para que ela seja compreendida, uma vez
que ele define, muitas vezes, os rumos a serem seguidos pelo autor
no processo de criação. Daí, considerarmos o momento em que a
obra foi produzida, destacando as influências estrangeiras recebidas
pelos nossos autores românticos, especialmente no que se refere ao
romance-folhetim que, nascido na França do século XVIII (e am79
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plamente divulgado no XIX) em meio a uma reforma da imprensa
que buscava ampliar seu público, intencionando tirar o jornal do seu
ambiente restrito, acaba se configurando no fenômeno de leitura da
época. De início com pouco espaço, revela-se, posteriormente, como uma grande possibilidade comercial, muitas vezes, sustentando
o próprio Jornal.
Este fenômeno pode ser explicado pelas características presentes no folhetim, quais sejam as das amenidades da vida, a luta
entre o bem e o mal, as peripécias do herói, os acasos que resultam
em acontecimentos sem muita coerência, histórias que representam
a realidade das pessoas ambientadas num espaço cotidiano, identificação com o leitor, personagens com traços comuns, e, sobretudo,
divulgação amena de bons princípios, com base moralizante. Sua
estrutura é de fácil compreensão e traz em si uma especificidade: a
de ser publicado em jornal, resultando numa característica que é a
da fragmentação, expressando uma forma especial de narrar, de
publicar e de ler.
O Folhetim foi, assim, o veículo que conquista o público urbano, em sua maioria, feminino. Percebemos, em decorrência disto,
que todos os escritores da época preocupavam-se em atender os
anseios de seus leitores, principalmente as moças. O interessante,
por sua vez, é observamos que “a leitora-padrão de „best-seller‟ de
hoje não é nem um pouco o modelo que era no século XIX; mas
ainda, com certa adaptação, podem ser utilizados os mesmos parâmetros. „A Dama das Camélias‟ tem sido modificada e reescrita
várias vezes. „Se houver amanhã‟ é um Conde de monte-cristo de
saias. Alencar e Machado eram considerados, na sua época, escritores para moças (eles se dirigiam diretamente à leitora), e nada
escreviam que pudesse escandalizar” (SAMUEL, 2001, p. 131). É
exatamente assim que se comportou Teixeira e Sousa no processo
de escritura de seus textos, indicando, claramente, as marcas de suas
leituras e o perfil dos leitores da época.
A partir destes apontamentos, é possível compreendermos que
para o romance chegar à expressão que conhecemos hoje, em plena
modernidade, nossos escritores do final do século XIX beberam nas
fontes de seus precursores, buscando neles os primórdios do gênero,
que, por sua vez, surge enraizado numa situação temporal/espacial
em que o leitor (de)mandou na literatura produzida, exigindo deles
uma busca constante pela compreensão do fenômeno de leitura que
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foram os chamados romances-folhetins. Gênero este, indiscutivelmente, ligado à revolução industrial e cultural do início do século
XIX, pois, segundo MEYER e DIAS (1984, p. 38), “a década de
1840 marca definitivamente a constituição do romance-folhetim
como gênero específico do romance”.
3 O FILHO DO PESCADOR E SUA REPRESENTAÇÃO HISTÓRICOESTÉTICA

A propósito das considerações sobre o gênero romance e sua
forma de representação, e do romance-folhetim e suas características estéticas e históricas, abordamos a obra O Filho do Pescador e
sua representação histórico-literária.
Convém, para que esta abordagem seja feita, lançarmos mão
da seguinte indagação: inserido num contexto de início do século
XIX, momento em que a imprensa começava a se desenvolver entre
nós e quando dávamos os primeiros passos como nação autônoma,
quais eram as possibilidades de representação da realidade a que
Teixeira e Sousa tinha acesso?
Esta questão é necessária, pois ela nos levará a uma reflexão
sobre o conceito de subliteratura, literatura de massa ou literatura
trivial, conforme veremos a seguir, atribuído ao autor por muitos
críticos. Isto posto, podemos apresentar o autor, contextualizando-o
em seu tempo e espaço, para compreendermos (e julgarmos) sua
produção.
Filho de um comerciante português e de uma mãe de cor negra, o autor nasceu no Rio de Janeiro. De origem muito humilde,
não teve condições de possuir uma formação intelectual adequada,
fato a que muitos críticos se apegam para justificar a falta de criatividade e de invenção do autor em suas obras. Apesar destas considerações observa-se que ele desenvolveu uma intensa produção
literária – poesia, ficção e teatro –, embora sem reconhecimento
pelos seus companheiros literatos da época.
É, sem dúvida, a partir do romance O Filho do Pescador que
poderemos encontrar as principais fontes críticas sobre as obras do
autor, em especial, quanto à influência folhetinesca que aparece em
seus textos, uma vez que, segundo o crítico Alfredo BOSI (1996,
p.102), “é a subliteratura francesa que, no original ou em más traduções, vai sugerir a um homem semiculto, como Teixeira e Sousa,
os recursos para montar as suas seqüências de aventuras e desen81
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contros”.
A partir destas considerações, observamos que das características folhetinescas dos textos franceses nasceu nosso romance, principalmente visando a atender os jovens e senhoras que configuram o
nosso parco público leitor da época. Inclusive, segundo Antônio
CÂNDIDO (1997, p.112), ao mencionar o aspecto folhetinesco de
nossas primeiras narrativas, é Teixeira e Sousa que o “representa,
com efeito, em todos os traços de forma e conteúdo, em todos os
processos e convicções nos cacoetes, ridículos, virtudes”.
O romance O Filho do Pescador, editado em 1843, por Paula
Brito e publicado já em quarta edição em 1859, sob forma de folhetim, pelo mesmo editor, na Marmota Fluminense, teve uma reedição
em 1977, na série Memória Literária, pela Melhoramentos/MEC/INL, e outra, em 1997, pela Artium Editora, na série Confluências.
Para que se tenha uma noção deste caráter folhetinesco ou de
subliteratura, como alguns consideram, atribuídos à narrativa, apresentamos o enredo da obra a partir das palavras de HOLLANDA, no
prefácio da edição de 1977 de O Filho do Pescador, para quem o
texto
(...) é a história menos de Augusto – o filho do pescador – que lhe
dá nome, do que de Laura, mulher de alma complexa, infância descuidada e solta, e beleza raríssima, como convém a uma heroína
romântica. Roubada à mãe, por Sérgio, aos treze anos, Laura é bem
cedo abandonada por este que lhe arrebata o filho dessa união, recém-nascido. Passa aos braços de outro, com quem naufraga nas
costas do Rio de Janeiro. Morre o amante, mas Laura é salva por
Augusto, auxiliado de um escravo. Levada para casa do pescador
na praia de Copacabana, acende no rapaz descabelada paixão...
(SOUZA, 1977, p. 13).

Após o casamento inevitável, Laura acaba se interessando por
outros homens. Sucedem-se crimes – incêndios e mortes. Augusto é
dado como morto, após ser envenenado pela mulher, fato que se
revelará falso posteriormente, pois ele retorna e passa a acompanhar
todos os passos da mulher (o envolvimento com Florindo, com
Marcos e com o formoso caçador, Emiliano, mais tarde, revelado
como seu filho). Ao final, ele tira o disfarce (capote, chapéu e barba), relata toda a infância de Laura, revelando seu passado, perdoando-a.
A narrativa é dividida em vinte capítulos, precedidos por um
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proêmio (prefácio, abertura), intitulado Carta a Emília que serve
como proêmio. A leitura de todos os capítulos é orientada por epígrafes que complementam o título de cada um deles, numa espécie
de síntese do capítulo, dando ao leitor a perspectiva pela qual se
devia ler aquele episódio. O narrador utiliza ainda a técnica folhetinesca de manter o suspense ao final de cada capítulo, recuperando
os acontecimentos no capítulo seguinte, refrescando a memória do
leitor, dando seqüência à história. A composição, feita desta forma,
nos revela este caráter folhetinesco já que os capítulos eram publicados espaçadamente pelo Jornal, fato que exigia do autor esta postura de resgatar a todo novo capítulo o fio da história.
A expressão presente em O Filho do Pescador é a de um autor interessado em compor uma história que agrade a determinado(s) leitor(es), numa atitude permissiva e tolerante, contando, na
verdade, ao invés de narrar, indo ao encontro dos anseios pouco
exigentes daqueles leitores de Folhetim, interessados em aventuras
amorosas, moralizantes e educativas. É exatamente a este leitor, que
desejava, ansiava e aceitava este texto carregado de situações, peripécias, às vezes, inverossímeis, a quem Teixeira e Sousa entrega sua
obra.
Estes aspectos nos fazem refletir sobre o valor estético da
obra, uma vez que, segundo Rogel SAMUEL (2001, p. 38):
Theodor W. Adorno disse que a literatura deve concentrar-se naquilo que não pode ser satisfeito pela comunicação de massa. A comunicação de massa transmite o dado pronto, digerido, imediatamente
constituído. (...) Assim, a literatura de massa serve à alienação. (...)
objetiva-se a aceitação do público, o sistema todo é montado com
vistas às expectativas do espectador. A expectativa é a esperança,
que é satisfeita.

Se a verdadeira literatura é a que não atende o apelo do leitor mas a que se realiza na totalidade de sua forma, intensificando sua
mensagem, de modo que ela se transforma em inesgotável fonte de
experiências, lida e relida de várias maneiras, sugerindo diversos
sentidos – verificaremos que nossos primeiros ficcionistas, e aí a
figura de Teixeira e Sousa é marcante, realizaram comunicação de
massa. Resguardada, é claro, a proporção do termo, já que, naquele
momento, o número de leitores não era tão grande assim, mas já
representativo do público da época. Principalmente, há que se observar a importância dos primeiros jornais e periódicos que come83
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çavam a veicular textos literários em suas páginas.
Neste sentido, vemos que a preocupação destes primeiros artistas era a de não só atender o gosto deste público e ser aceito, mas
também a de (ligados a fatos históricos da realidade local) criar uma
literatura nacional, a partir da transposição das fontes estrangeiras,
por meio das versões de textos que aqui chegavam.
Teixeira e Sousa, como homem de letras, tentou não só comunicar e informar a seus leitores a realidade de seu tempo, mas
também criar uma ficção com ares brasileiros. O problema estético
está no fato de que ele realizou sua prática pautado no gosto do público e sob os efeitos das influências de leituras populares. Esta postura o impediu, portanto, de produzir de fato literatura, principalmente no que se refere à produção romanesca, posto que, se considerarmos as palavras de Watt, sua narrativa não é capaz de estabelecer esta relação entre a ficção e a realidade de modo a provocar
uma conscientização no leitor. Pelo contrário, como disse Adorno,
sua obra vem pronta, acabada, restando ao leitor, apenas recebê-la e
identificar os temas, geralmente moralizantes e religiosos.
Não há, pois, a possibilidade de vermos o mundo representado
na sua ficção como algo inacabado, em constante mudança, ambivalente, como disse Bakhtin. O que temos é a transposição de uma
realidade, que, ao final, dá ao leitor a ilusão de felicidade, pois tudo
se resolve, os maus são punidos, os bons vencem, a moral prevalece
e toda ordem é restabelecida. A verdadeira realidade não é assim.
Portanto, a grande ficção é aquela que consegue iluminar seus leitores para a visão do real. Para Lukács, aquela que evidencia as contradições vividas pelo homem. No caso de O Filho do Pescador,
estamos diante de uma literatura produzida para a massa, com objetivo claro de atender as expectativas de seu público leitor.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procuramos abordar aspectos que fundamentam um resgate de
O Filho do Pescador, de Teixeira e Sousa. Sua validade estética e
histórica pode ser vista a partir do pressuposto de uma abordagem
sociológica, na medida em que buscamos nossos pressupostos de
leitura em contextos de uma época e suas condições de produção, o
que revela, obviamente, uma dicotomia metodológica, uma vez que,
via de regra, este é o caminho para se analisar a literatura considerada de massa, deixando o estético para a literatura erudita.
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FAFICOP CIENTÍFICA – V. 1, N. 1 – NOVEMBRO DE 2001

É preciso ressaltar, portanto, que não desejamos reavaliar a
obra de Teixeira e Sousa apenas pelo ponto de vista clássico da Arte, ou mesmo do conceito de romance de ficção, gênero que expressa os problemas do mundo burguês, conforme apresentado. Queremos, sim, apontar que, inserido neste contexto de subliteratura ou
literatura de massa, sua obra é reflexo de um momento especial para
a formação de nossa ficção romanesca, como parte de um processo
social geral e unitário, para citarmos novamente Lukács.
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CONTROLE DE PATÓGENOS ASSOCIADOS A SEMENTES DE
SOJA POR BACILLUS SUBTILIS (SUBTIN 10%),
THIABENDAZOLE E THIRAM
Irene Batista de Oliveira Pedrozo

RESUMO
O efeito de Bacillus subtilis e fungicidas químicos na sanidade da semente de soja foi avaliado em laboratório (método do papel
de filtro) e em casa-de-vegetação (método de emergência em areia).
Os tratamentos foram: a) Bacillus subtilis; b) Thiabendazole; c)
Thiram; d) Thiabendazole + Thiram; e) Thiabendazole + Bacillus
subtilis; f) Thiram + Bacillus subtilis; g) Thiabendazole + Thiram +
Bacillus subtilis e, h) testemunha. O B. subtilis, isolado ou associado aos fungicidas, demonstrou eficiência no biocontrole reduzindo a
incidência de Cercospora kikuchii, Fusarium semitectum e Phomopsis sojae, em sementes de soja. Para emergência em areia, o B.
subtilis misturado com Thiram, Thiabendazole e Thiabendazole +
Thiram apresentou efeito superior à testemunha não tratada. Nenhum dos tratamentos foi eficiente no controle de Colletotricum
truncatum e bactérias spp.
PALAVRAS-CHAVE: Bacillus subtilis, fungicidas, patógenos, semente
e soja.
ABSTRACT
An experiment to evaluate the potential Bacillus subtilis and
chemical fungicides at the soybean seed sanity, in laboratory (Blotter test) and greenhouse (sand emergence method). The experiment
compared: 1 - Thiabendazole; 2 - Thiram; 3 - Bacillus subtilis; 4.
Thiabendazole + Thiram; 5 - Thiabendazole + B. subtilis; 6 Thiram + B. subtilis; 7 - Thiabendazole + Thiram + B. subtilis; 8  Mestre em Agronomia, pela UEL; Professora do Departamento de Administração da FAFICOP.
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Control. B. subtilis isolated or in association with fungicides
showed efficiency on biocontrol and reduced Cercospora kikuchii,
Fusarium semitectum and Phomopsis sojae incidence on soybean
seeds. On sand emergence, B. subtilis mixed with Thiram, Thiabendazole alone and Thiabendazole plus Thiram showed greater
performance when compared with no treated control. None of the
treatments were efficient on Colletrotricum truncatum and bacterial
control.
KEY-WORDS: Bacillus subtilis; fungicides; pathogens; seed; soybean.
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CONTROLE DE PATÓGENOS ASSOCIADOS A SEMENTES DE
SOJA POR BACILLUS SUBTILIS (SUBTIN 10%),
THIABENDAZOLE E THIRAM
Irene Batista de Oliveira Pedrozo

INTRODUÇÃO

A soja (Glycine max [L.] Merrill) é afetada por patógenos habitantes do solo e pelos associados à semente, no local onde é cultivada. RICHARDSON (1979 e 1981) listou 35 diferentes fungos transmitidos através das sementes. No Brasil, são citados como freqüentes e importantes, em função de provocarem danos à produção:
Phomopsis sojae (anamorfo de Diaphorthe spp.); Sclerotinia sclerotiorum Lib (De Bary); Colletotrichum truncatum (Schw) (Andrus e
Moore); Cercospora kikuchii (Matsuo e Tomoy) Gardner; Cercospora sojina Hara e Perenospora manshurica (Naum/Syd), (ZAMBOLIM e CHAVES, 1978). Outros como Rhizoctonia solani Kuhn, Fusarium semitectum Berk & Rav., Aspergillus spp. e Penicillium spp.
podem ser encontrados associados às sementes e causam deterioração e morte de plântulas (HENNING et al., 1991b). Medidas de controle como cultivares resistentes, rotação de culturas e tratamento de
sementes ou solos com fungicidas, nem sempre são efetivas, em
determinadas situações. Entretanto, o tratamento de sementes com
fungicidas químicos é o mais comum, com destaque para os benzimidazóis, quando empregados em mistura com fungicidas de contato. Tais misturas têm garantido melhor germinação mesmo em lotes
com sementes infectadas, além de conferirem proteção contra fungos do solo (HENNING et al., 1991a). Também tem sido avaliado o
emprego de microrganismos, com destaque ao Bacillus subtilis, cuja
eficiência é relatada para diferentes patógenos do solo (LUZ, 1994),
constituindo-se em opção potencial no controle de patógenos habitantes do solo e dos transmitidos pela semente. O emprego desses
agentes via sementes poderá contribuir beneficamente, minimizando
problemas ambientais decorrentes do emprego de produtos químicos (NELSON, 1991; PAULITZ, 1992; LUZ, 1994 e ARAÚJO, 1995).
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O presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial para emprego de Bacillus subtilis, formulação comercial Subtin 10%,
isolado ou em combinação com Thiabendazole e Thiram, no tratamento de sementes de soja, cultivar BR-16, onde foram determinadas a eficiência no controle dos patógenos, a germinação e a emergência em areia.
REVISÃO DE LITERATURA

Bactérias do gênero Bacillus, especialmente B. subtilis
(Ehrenberg) Cohn, compõem a população microbiana habitante do
solo, rizoplano e filoplano, e têm demonstrado eficiência no biocontrole de fitopatógenos. Esses microrganismos possuem características como endosporos resistentes, rápido desenvolvimento em meio
de cultura, tolerância a temperaturas elevadas e produção de substâncias antibióticas solúveis em metanol, etanol, isopropanol e água
com pH superior a 7,5. Quando autoclavadas durante 15 minutos, a
1 atm, em solução com pH inferior a 5,0 são estáveis e o extrato
etanólico não perde a atividade quando estocado por seis meses a
40ºC (BROADBENT et al., 1971; MCKEEN et al., 1986). Diversos
autores citados por BATTIOL e KIMATI (l990) verificaram a ação
dessa bactéria no controle de Rhizoctonia solani, R. bataticola, Alternaria solani, Botrytis cinerea, Colletotrichum gloeosporioides,
Macrophomina phaseolina, Uromyces phaseoli, Alternaria spp.,
Sclerotium rolfsii, Phomopsis sp., Pyricularia orizae, Cylindrocladium sp. LIU e SINCLAIR (1987) utilizaram B. subtilis (CA-8 e IL
153-2-2) para tratamento de sementes de soja e semeadura em solo
naturalmente infestado com Rhizoctonia solani e conseguiram redução do número de lesões e dos índices da doença. LUZ (1994) avaliou a microbiolização de sementes de trigo, com Rhodotorula sp.,
Sporobolomyces roseus, Bacillus subtilis, Bacillus sp., Pseudomonas fluorescens e bactérias não identificadas (isolados 155/86, 42 e
4/88,4 AA), e Iprodione + Thiram, no controle de Bipolaris sorokiniana (Cochliobolus sativus), Stagonospora (Leptosphaeria) nodorum e Drechslera (Pyrenophora) tritici-repentis. Com o B. subtilis
e as bactérias (isolados 155/86, 42 e 4/88,4 AA), conseguiu aumento na germinação e na redução nos níveis de podridão comum em
raízes de trigo, sendo os resultados superiores ou equivalentes ao
iprodione + Thiram. WANG et al. (1993) investigou o agente biológico Bacillus spp. tipo B3 (obtido de raízes de trigo) aplicando-o
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diretamente às sementes dessa mesma espécie, para controle de Rhizoctonia cerealis e conseguiu 30% de redução da doença em solo
autoclavado, e 49,4% em solo natural, maiores comprimentos de
hastes e produção de grãos. Atualmente, existem no mercado formulações comerciais como Kodiak (Gustafson) (Bacillus subtilis)
indicado para tratamento de sementes, como competidor com patógenos e colonizador de raízes; (ALDRICH e BAKER 1970; PERSEY e
WILSON 1984; MCKEEN et al. 1986; BATTIOL e KIMATI 1990 e
KREBS et al. 1993). KENNEY e ARTHUR (1994) avaliaram esse produto biológico (B. subtilis, tipo GB 03), em associação com carboxin + PCNB (quintozene) + metalaxyl e triadimenol + metalaxyl +
Thiram, para controle de patógenos, em sementes de algodoeiro e
conseguiram significativo aumento no volume de raízes. CENTURION e KIMATI (1994) selecionaram microrganismos antagônicos à
ferrugem do feijoeiro (Uromyces phaseoli) através da pulverização
de suspensão de microrganismos isolados do filoplano do feijoeiro e
do solo sobre folhas, constatando a existência de microrganismo
capaz de inibir a formação de pústulas de ferrugem. Dentre os fungos, actinomicetos e bactérias testados, destacaram-se as bactérias
Arthrobacter sp, (isolado B-138), Bacillus sp., isolado (B-216) e
Bacillus subtilis (isolado AP-401). BOCCHOW et al. (1995) estudaram a ação de B. subtilis em solo e rizosfera de plantas de ervilha
em campo e casa de vegetação, para controle de Rhizoctonia solani
e concluíram que a atividade antagonista desse agente foi superior,
quando os esporos foram aplicados ao solo junto às sementes. Na
Índia, SIDDIQUI e MAHMOOD (1993) verificaram que B. subtilis reduziu o número de galhas de raízes e a multiplicação de M. incognita raça 3, em plantas de grão de bico (Cicer arietinum). ARAÚJO e
HENNING (1996) avaliaram Thiabendazole + Thiram (17 g i.a + 70 g
i.a/100 kg de sementes), Bacillus subtilis (500 g i.a/50 kg de semente) e inoculante no tratamento de sementes de soja e conseguiram
maiores percentuais em emergência de plântulas, exceção ao tratamento biológico com Bacillus + inoculante. Ao contrário do tratamento químico, a eficácia do controle baseado no tratamento biológico de sementes é extremamente dependente das condições ambientes. Os microrganismos exigem condições favoráveis, principalmente de umidade, temperatura, aeração e pH, para o seu crescimento e colonização do substrato (BAKER e COOK, 1974; COOK e
BAKER, 1983; CUBETA et al., 1985).
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Atualmente, os fungicidas são empregados como protetores
durante a semeadura principalmente, quando esta é efetuada em
solo com baixa disponibilidade hídrica e temperatura ou alto teor de
umidade, e para sementes com baixo vigor e germinação inferior
(HENNING et al., 1991a, HENNING et al., 1994). Fungicidas químicos
têm sido empregados para melhorar a germinação de sementes infectadas, controlar a transmissão de patógenos e conferir proteção
contra os patógenos habitantes do solo (HENNING et al., 1991abc;
HENNING et al., 1992, HENNING et al., 1994). FURLAN e MENTEN
(1986), relataram o excelente controle de C. truncatum com os fungicidas Thiram, Captan, Benomyl, Carboxin + Thiram, Tolylfluamid, Pencycuron + Tolyfluamid e Thiabendazole + Thiram. FRANÇA NETO e WEST (1989) observaram que em sementes de soja com
elevados índices de infestação por C. kikuchii ocorria a redução de
Phomopsis sp. Esses pesquisadores levantaram a hipótese de que
ocorre efeito antagônico de C. kikuchii. No controle de Phomopsis
sp., Fusarium semitectum e C. kikuchii, fungicidas do grupo dos
benzimidazóis têm se mostrado como os mais eficientes, o mesmo
não ocorrendo com Colletotrichum truncatum. A mistura daqueles
com outros princípios ativos, a exemplo do Thiram, tem sido empregada com resultados satisfatórios (HENNING et al. 1991b; HENNING et al. 1992; HENNING et al. 1993; HENNING, 1995).
MATERIAIS E MÉTODOS

Os experimentos foram conduzidos em laboratório e casa-devegetação da EMBRAPA-Soja, Londrina, PR, no período de 1o a 30
de julho de 1996. Foram empregadas sementes de soja da cultivar
BR-16 naturalmente infectadas com Phomopsis sp. (61,14%), Fusarium semitectum (21,16%), Cercospora kikuchii (15,43%) e Colletotrichum truncatum (2,27%), determinados através do método de
papel de filtro (NEERGARD, 1979). Os tratamentos utilizados e as
respectivas doses do i.a./100 kg de sementes foram: Bacillus subtilis
(Subtin 10%) 1000 g; Thiabendazole (Tecto 100) 17 g; Thiram
(Rhodiauran 500 SC) 70 g; Thiabendazole + B. subtilis (17 g + 100
g); Thiabendazole + Thiram + B. subtilis (17 g + 70 g + 100 g) e
testemunha não tratada. O tratamento das sementes foi feito pela
mistura, em sacos plásticos, de 500 g de sementes e dos respectivos
produtos, procedendo-se a agitação do recipiente, por alguns minutos, para completa cobertura. Para melhorar a aderência dos produ92
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tos às sementes, foram adicionados inicialmente 2,5 ml de água
destilada esterilizada. Na determinação dos microrganismos pelo
método do papel de filtro, cada tratamento foi constituído por quatro repetições com 200 sementes cada um (10 gerboxes com 20 sementes) e incubação durante sete dias, à 22ºC  1ºC, sob luz fluorescente branca, em regime constante. Após, o período de incubação
procedeu-se a identificação e quantificação dos microrganismos e
os resultados foram expressos em porcentagem. A germinação e
emergência em areia foram feitas em bandejas plásticas medindo 11
cm x 30 cm x 45 cm, contendo areia lavada com textura média, em
ambiente de casa-de-vegetação. Cada uma das quatro repetições foi
representada por duas bandejas com 100 sementes. (BRASIL, 1992).
Segundo as Regras para Análise de Sementes (R.A.S.) (BRASIL,
1980) para germinação em areia, as plântulas foram contadas, determinando-se as plântulas normais e as anormais. O delineamento
experimental foi o de blocos ao acaso; os dados analisados, estatisticamente, através do Sistema SANEST, e, as médias, separadas
pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quando comparado à testemunha sem tratamento, o B. subtilis
(Subtin 10%) foi eficiente para reduzir a incidência de Phomopsis
sojae (62%), Cercospora kikuchii (59%) e Fusarium semitectum
(34%) soja (Tabela 1). Os tratamentos com os fungicidas Thiabendazole, sozinhos ou em qualquer das misturas e Thiram foram superiores aos demais, o B. subtilis diferiu estatisticamente da testemunha. Para C. truncatum, os tratamentos foram ineficientes, ocorrendo o mesmo para bactérias. Quando em mistura com os fungicidas,
a eficiência do B. subtilis foi ampliada para todos os fungos presentes, chegando a 100% de eficiência nas misturas com Thiabendazole, Thiram. Foram observados percentuais menores para plântulas
anormais, na emergência em areia (Tabela 2). Os resultados obtidos
estão de acordo com os obtidos por LUZ (1994) e ARAÚJO e HENNING (1996), os quais verificaram controle de microrganismos patogênicos em sementes de trigo e soja, respectivamente. Na emergência em areia, o B. subtilis, em mistura com Thiram, com Thiabendazole e com Thiabendazole + Thiram, mostrou eficiência, sendo
superior à testemunha não tratada (Tabela 2), o que confirma os
resultados positivos obtidos por LUZ (1994) para trigo. Os resulta93
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dos obtidos para controle dos patógenos e melhores percentuais de
germinação e emergência de plântulas de soja obtidos, nas condições em que foram desenvolvidos os estudos, confirmam o potencial dos agentes microbianos como B. subtilis no controle de microrganismos prejudiciais, quando aplicados independentes ou em
misturas com fungicidas. É evidente que em determinadas situações, sua eficiência é inferior, possivelmente em função do ambiente não ter sido favorável. Essa condição poderá ser conseguida
quando a semeadura for realizada em campo submetido a outras
práticas e manejos, pois os microrganismos são dependentes de fatores como: umidade, temperatura, pH e aeração para exercerem
suas atividades vitais, e, durante estas, a ação contra os patógenos
(BAKER e COOK 1974; COOK e BAKER 1983; CUBETA et al. 1985).
CONCLUSÃO

O agente potencial de biocontrole Bacillus subtilis apresentou
eficiência no controle dos patógenos em nível superior à testemunha
e inferior aos fungicidas químicos não diferindo significativamente
destes.
O fungicida não sistêmico Thiram apresentou nível satisfatório de eficiência para Cercospora sp. Fusarium sp. e Phomopsis sp.
O fungicida sistêmico Thiabendazole para o controle dos fungos Cercospora, Fusarium e Phomopsis demonstrou eficiência superior aos demais tratamentos, quando aplicado isolado ou em associação.
A ausência de controle do patógeno Colletotrichum sp. pressupõe-se ter sido em razão da baixa infestação da semente.
Todos os tratamentos não diferiram entre si, para o controle
de bactéria, em níveis de dano e germinação.

REFERÊNCIAS
ALDRICH, J.; BAKER, R. Biological control of Fusarium roseum f. sp.
dianthi by Bacillus subtilis. Plant Disease Reporter, v.54, p.446-448. 1970
ARAÚJO, F. F.; HENNING, A. A. Avaliação do desempenho do fungicida biológico (Bacillus subtilis) para o tratamento de sementes de soja.
Relatório final de pesquisa. EMBRAPA-CNPSo, Londrina, PR, 1996. 4p.

94

FAFICOP CIENTÍFICA – V. 1, N. 1 – NOVEMBRO DE 2001

ARAÚJO, F.F. Efeito de Bacillus spp e seus metabólitos na competitividade e nodulação da soja [Glycine max (L.) Merrill] por Bradyrhyzobium
spp. Londrina, 1995. Dissertação de mestrado. UE L.
BAKER, K. F.; COOK, R. J. Biological control of plant pathogens. San
Francisco: W.H. Freeman, 433p. 1974.
BATTIOL, W.; KIMATI, H. Efeito de Bacillus subtilis sobre Pyricularia
oryzae agente casual de bruzone em arroz. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.25, p.1165-1174. 1990.
BOCCHOW, H.; GANTCHEVA, K.; VANACHTER, A. Soil introductions of Bacillus subtilis as a biocontrol agent and its population and activity dynamic. Horticulturae. 382: 164-172, 1995.
BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E REFORMA
AGRÁRIA. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Departamento
Nacional de Defesa Vegetal. Regras para Análises de Sementes. Brasília:
360p. 1980.
BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E REFORMA
AGRÁRIA. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária Departamento
Nacional de Defesa Vegetal. Regras para Análises de Sementes. Brasília:
365p. 1992.
BROADBENT, P.; BAKER, K. F.; WATERWORYE, Y. Bacteria and
actinomycetes antagonistic to fungal root pathogens in Australian soils.
Austrália Biological Science, 24:925-944, 1971.
CENTURION, M. A. P. C.; KIMATI, H. Seleção e identificação de microrganismos antagônicos à ferrugem do feijoeiro (Uromyces phaseoli).
Summa Phytopathologica. v. 20, n.3-4, 1994.
COOK, R. J.; BAKER, K. F. The nature and practice of biological control of plant pathogen. St. Paul: A.P.S. 1983, 539p.
CUBETA, M. A.; HARTMAN, G. L.; SINCLAIR, J. B. Interaction between Bacillus subtilis, and fungi associated with soybean seeds. St. Paul:
Plant Disease, v.69, n. 6, p. 506-509, 1985.
FRANÇA NETO, J. B.; WEST, S.H. Effects of Colletotrichum truncatum
and Cercospora on viability and quality of soybean seed. Journal Seed
Technology 13:136 - 149, 1989.
FURLAN, S. H.; MENTEM, J. O. M. Efeitos do tratamento químico na
sanidade e emergência de sementes de soja e algodão. Fitopatologia Brasileira, v.11, n. 2, p. 333, 1986.
HENNING, A. A. Fungicidas sistêmicos e de contato no controle de

95

FAFICOP CIENTÍFICA – V. 1, N. 1 – NOVEMBRO DE 2001

Phomopsis sp. e Fusarium semitectum em sementes de soja. IX Congresso
Brasileiro de Sementes. Florianópolis, SC. Informativo ABRATES (5)
2:097. 1995.
HENNING, A. A.; CATTELAN, A. J.; KRZYZANOWSKI, F. C.;
FRANÇA NETO, J. B.; COSTA, N. P. Tratamento e inoculação de sementes de soja. Londrina, EMBRAPA-CNPSo. (Comunicado técnico, 54).
1994. 6p.
HENNING, A. A.; COSTA VAL, W. M.; FRANÇA NETO, J. B.;
KRZYZANOWSKI, F. C.; ALVAREZ, M. C. Avaliação de fungicidas
para o tratamento de sementes de soja.VII Congresso Brasileiro de Sementes. Foz do Iguaçu, PR. Informativo ABRATES (3)3: 92. 1993.
HENNING, A. A.; FRANÇA NETO, J. B.; KRZYZANOWSKI, F. C.;
MIRANDA, L. C.; VIEIRA JR., P. A.; SILVA FILHO, P. M.; ALVES, E.
R. S.; ALVARES, M. C. Efeito do tratamento de sementes com fungicidas
sobre a emergência, população final, altura de plantas e rendimento de
soja. VII Congresso Brasileiro de Sementes. Campo Grande, MS. Informativo ABRATES (l) 4:67. 1991c.
HENNING, A. A.; KRZYZANOWSKI, F. C.; FRANÇA NETO, J. B.;
YORINORI, J. T. Tratamento de Sementes. Londrina: EMBRAPACNPSo 1991a. 4p. (Comunicado Técnico, 49).
HENNING, A. A.; YORINORI, J. T.; FRANÇA NETO, J. B.;
KRZYZANOWSKI, F. C. Transmissibilidade e controle dos principais
patógenos em sementes de soja. XXV Congresso Brasileiro de Fitopatologia. Gramado (RS). 1992.
HENNING, A.A.; KRZYZANOWSKI, F.C.; FRANÇA NETO, J.B.
Eficácia do tratamento de sementes de soja com fungicidas no controle
dos principais fungos fitopatogênicos transmitidos pela semente. VII
Congresso Brasileiro de Sementes. Campo, MS. Informativo Abrates (1)
4:68. 1991b.
KENNEY, D. S.; ARTHUR, K. S. Effect of KODIAK R Seed treatment on
cotton root development. Proceedings Beltwide Cotton Conferences. January, 5-8 California. 236-237, 1994.
KREBS, B.; JUNGE, H.; OCKHARDT , A.; HODING, B.; HEUBNER,
D.; ERBEN, V. Bacillus subtilis: an effective biocontrol agent. Pesticides
Sciences, v.37, p. 427-429. 1993.
LIU, Z.; SINCLAIR, J. B. Bacillus subtilis as a potential biological control agent for Rhizoctonia root of soybeans. Phytopathology. 77(12):1687.
1987.

96

FAFICOP CIENTÍFICA – V. 1, N. 1 – NOVEMBRO DE 2001

LUZ, W.C. Efeito da microbiolização de sementes no rendimento e controle da podridão comum das raízes de patógenos das sementes de trigo.
Fitopatologia Brasileira, 19:2, 144-148. 1994.
McKEEN, C. D.; REILLEY, C. C.; PERSEY, P. L. Production and partial Bacillus subtilis characterization of antifungal substances antagonistic to Monilinia fructiola. Phytopathology, v.76. p. 136-139. 1986.
NEERGARD, P. Seed Pathology. London: McMillan, 1979. 839p. v. 1.
NELSON. E. B. Current limits to biological control of fungal phytopathogens. In: ARORA, D. K; RAI, B.; MUKERJI, K. G.; KNUDSEN, G.
(eds.) Handbook of Applied Mycology: Soil and Plants. New York, Marcell Dekker, v. 1. p. 337-355. 1991.
PAULITZ, T. C. Biological control of damping off diseases. In: JAMOS,
E. C.; PAPAVIZAS, G. C.; COOK, R. J. (eds.) Biological Control of
Plant Diseases. New York, Plenum Press, p. 145 - 146. 1992
PERSEY, P. L.; WILSON, C. L. Postharvest biological control of stone
fruit brown rot by Bacillus subtilis. Plant Disease, v.68, p. 753-756. 1984.
RICHARDSON, M. J. Suplement (I) to an annotated list of seedborne
diseases. 3. ed. [S.I.]. CAB/CMI/ISTA 320p. 1979.
______. Suplement (I) to an annotated list of seedborne diseases. 3. ed.
[S.I.] CAB/CMI/ISTA 78p. 1981.
SIDDIQUI, Z. A.; MAHMOOD, I. Biological control of Meloidogyne
incognita race 3 and Macrophomina phaseolina by Phaecilomyces lilacinus and Bacillus subtilis alone and in contamination on chickpea. Fundam. Appl. Nematol., 16:315-318. 1993.
WANG, J. S.; ZHANG, J.; QIAN, X. M.; LI, H. L. Screening of bacteria
strains and plot trials for the biological control of sharp yeast disease on
wheat. Journal of Biological Control, 9:3, 102-105, 1993.
ZAMBOLIM, L.; CHAVES, G. M. Doenças da soja. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, 4(3):38-48, 1978.

97

FAFICOP CIENTÍFICA – V. 1, N. 1 – NOVEMBRO DE 2001

PRESSUPOSIÇÃO: UMA VERDADE ESTABELECIDA
PELO IMPLÍCITO

Edenir Haddad dos Santos

RESUMO
Em atos de comunicação concretos, o processo interacional
não ocorre apenas através do sentido literal dos enunciados, mas,
principalmente, pelas interpretações construídas no interior do próprio discurso, por meio da exploração de indicações fornecidas pelo
texto e pela situação de sua produção. O fenômeno da pressuposição
é um dos recursos a ser explorado, visando a levar o interlocutor a
aceitar o que lhe está sendo repassado e permitir a realização da
interlocução.
PALAVRAS-CHAVE: Semântica; pressuposição; modos implícitos de
expressão; texto humorístico.
ABSTRACT
In communicative acts the interactive process doesn't happen
only through literal meaning of the enuntiation, but mostly through
interpretation built within the speech itself, through the exploration
of clues given by the text and the context where it occurs. The phenomenon of presuposition is one of the resources to be explored, in
order to make the interlocutor accept the information that is being
delivered and to permit the acomplishment of intercomunication.
KEY WORDS: Semantics, presuposition, implicit manners of expression, humor text.
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PRESSUPOSIÇÃO: UMA VERDADE ESTABELECIDA
PELO IMPLÍCITO

Edenir Haddad dos Santos

O princípio teórico de que há na materialidade lingüística do
texto uma projeção do processo formulativo-interacional infere que
o texto é um produto que expõe o seu processo de composição.
Dentro desta perspectiva, muitos estudiosos têm apresentado explicações e descrições dos fenômenos lingüísticos e cognitivos envolvidos na produção e compreensão de textos.
Em atos de comunicação concretos, determinados traços
emergem do plano lingüístico do texto do emissor e transmitem ao
destinatário instruções destinadas a orientá-lo quanto à maneira de
se comportar para acompanhar adequadamente o processo de comunicação para a efetivação da interação. Dados pragmáticosituacionais introjetam-se no texto, de forma que o interacional se
torna inerente ao lingüístico. Assim, o processo interacional não
ocorre apenas através do sentido literal dos enunciados, mas, principalmente, através das interpretações construídas no interior do próprio discurso, por meio da exploração das indicações fornecidas
pelo texto e pela sua situação de produção.
Frente ao enfoque dado aos estudos de textos, em que se deixa
de fixar-se no produto e se desloca para o processo, a Semântica e a
Pragmática passam a ser pontos de partida para a apreensão da língua. Não constitui novidade a discussão e exploração dos aspectos
semântico-interacionais do texto. Mas questões ligadas à compreensão e à produção de textos, como armazenagem e ativação de conhecimento na memória, as estratégias de processamento discursivo, os tipos de relações semânticas, relações pragmáticas responsáveis pela coerência funcional, são novas perspectivas dentro de uma
pesquisa interdisciplinar, sobre a qual têm se debruçado lingüistas,
sociólogos, educadores e psicólogos, entre outros.
Oswald Ducrot, em seu livro Princípios de Semântica Lingüística, explora os aspectos semânticos envolvidos no texto, fa99
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zendo uma confrontação entre linguagem e lógica, ou seja, entre o
explícito e o implícito contidos na fabricação textual com intenção
comunicativa.
Segundo DUCROT (1977, p. 13), as relações intersubjetivas
inerentes à fala não se reduzem a um simples ato comunicativo de
troca de conhecimentos. Ao contrário, uma grande variedade de
relações inter-humanas introduz-se entre os interlocutores, o que
leva a língua a ser considerada um jogo, com estabelecimento de
regras que impõem formas bem determinadas à interlocução. No
interior da língua ocorre “todo um dispositivo de convenções e de
leis, que deve ser compreendido como um quadro institucional a
regular o debate dos indivíduos”.
Aceitar a concepção de que as línguas naturais são códigos
destinados somente à transmissão da informação de um indivíduo a
outro, é estar admitindo que todos os conteúdos expressos lingüisticamente são manifestados de maneira explícita. Certamente existe o
que se deseja informar explicitamente o ouvinte; existe, também, o
saber indiscutível que constitui o quadro do diálogo, mas no diálogo
ocorrem momentos que se deixa ao ouvinte o cuidado de adivinhar
sem assumir-se a responsabilidade de dizê-lo; daí tornar-se necessário ter à disposição modos implícitos de expressão, que permitam
deixar entender sem ter dito explicitamente.
Na afirmação de que ―pode-se dizer alguma coisa, sem contudo aceitar a responsabilidade de tê-la dito‖ usa-se uma estratégia
que afasta do locutor a responsabilidade de ter dito algo que não
aparece na significação literal do enunciado, mas que foi deduzido
pelo ouvinte a partir de um raciocínio lógico. Esquemas do implícito, que possam ser atribuídos ao procedimento ―do não-dizer mas
dizer‖, são apresentados por Ducrot da seguinte forma:
a) ele me disse X; ora, X implica Y; logo, ele disse Y;
b) ele me disse X; ora, não se diz X a não ser se Y existir; logo, ele quis dizer Y.
Este fenômeno de relações implícitas foi apresentado pela
primeira vez, de maneira sistemática, por G. Frege em seu artigo
Sobre o Sentido e a Referência, no final do século XIX. Neste artigo
Frege dá alguns exemplos que, atualmente, são tratados com a noção de pressuposição. Com o passar do tempo, esta mesma noção
foi retomada em diversas perspectivas, ora como um fenômeno li100
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gado a todo ato de fala, ora como um ato de fala particular. Oswald
DUCROT (1977, p. 59), defensor desta última concepção, afirma que
seu objetivo é “fazer aparecer a pressuposição como um ato de fala
particular, e os pressupostos como os conteúdos semânticos visados
por este ato; teríamos mostrado assim que a introdução do implícito entre o locutor e o destinatário representa um dos tipos de relações humanas, cuja possibilidade está inscrita na língua”.
O interesse crescente pela memória semântica dá os primeiros
passos em direção a um modelo cognitivo de compreensão do texto.
Compreender envolve, então, não somente o processamento de interpretação de informações exteriores, mas também a ativação de
informações internas e cognitivas. Constata-se que, embora necessário para calcular o sentido do enunciado, o conhecimento lingüístico
por si só não é suficiente, pois o estabelecimento do sentido depende, em grande parte, do conhecimento de mundo dos usuários e do
processo de captação do ouvinte para estabelecer uma relação não
explícita no texto.
A significação não deve ser confundida com o sentido literal
dos enunciados. O sentido seria a significação e mais alguma outra
coisa. Para Ducrot, o sentido está diretamente ligado ao contexto em
que ele ocorre e apresenta duas hipóteses para a descrição semântica
de um enunciado: (i) o componente lingüístico atribui uma significação exclusivamente lingüística aos enunciados de uma língua,
previamente a qualquer significação extra que lhe possa ser adicionada pelo contexto; é o responsável pelo cálculo do sentido literal
dos enunciados; (ii) o componente retórico, ou seja, as circunstâncias envolvidas na elocução precisam o sentido do enunciado, num
segundo momento; este opera sobre o sentido literal já calculado
pelo componente lingüístico relativamente a determinada situação.
Assim, nos exemplos abaixo o enunciado (1) comporta duas
outras informações emergentes do implícito:
(1) Pedro continua a fumar charutos.
(2) Pedro fumava charutos antes.
(3) Pedro fuma charutos atualmente.
O componente lingüístico da frase (1) apresenta um significado único, independente de qualquer modificação ou manipulação
sintática (como a negação ou a interrogação), que permite formular
o enunciado (2) do qual se infere uma verdade que não pode ser
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contestada. Já o enunciado (3) só é preciso com o sentido da frase
(1), se nesta houver manipulação sintática a (3) também terá o seu
sentido alterado:
(1) Pedro não continua a fumar charutos.
(2) Pedro fumava charutos antes.
(3) Pedro não fuma charutos atualmente.
Ducrot aponta o enunciado (2) como o pressuposto da frase
(1), e o enunciado (3) como o subentendido da frase (1). A pressuposição por ser um ato imediato se opõe ao subentendido, o qual é
um ato derivado do sentido literal dos enunciados.
Dentro deste mesmo raciocínio, Frege já havia feito as seguintes considerações: quando negamos (1), a negação afeta o conteúdo
de (3), mas não o conteúdo de (2), conclui-se que (2) não é um conteúdo declarado; logo, uma frase pressupõe a outra toda vez que
tanto a verdade como a falsidade da primeira acarretam a verdade
da segunda. Ao conteúdo (2) aplicou-se o nome de pressuposição.
Por ser um dos meios fornecidos pela linguagem para responder à necessidade de implícito, que os locutores sentem em muitas
situações, a pressuposição é uma verdade estabelecida que não pode
ser posta em questão. O contestar a pressuposição é recusar o universo de discurso que o locutor pretendia impor, é bloquear o diálogo, ou criar uma polêmica. Portanto quando se afirma que ―Pedro
continua a fumar charutos‖ e alguém contesta ―Quem disse que Pedro fumava charutos‖, gera-se uma discussão sobre uma verdade
estabelecida. O pressuposto tem a responsabilidade de informar
implicitamente um fato que o ouvinte admite como informação verdadeira.
A pressuposição é um ato de linguagem específico, tanto
quanto a interrogação ou a ordem, pois também modifica as relações intersubjetivas dos locutores ao impor um quadro para a continuação do diálogo. É um recurso empregado pelo locutor para estabelecer limites à conversação e para direcioná-la.
Dois enfoques sobressaem-se no fenômeno da pressuposição:
(i) a informação pressuposta é uma condição de emprego da oração
que a pressupõe, isto é, o estabelecimento de uma verdade; (ii) a
pressuposição aparece como um mecanismo de atuação no discurso,
ou seja, impõe um quadro sobre o qual o discurso precisará desenvolver-se (limite e direcionamento).
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Se a língua é essencialmente um conjunto de convenções que
permite a interação dos indivíduos, graças ao qual eles podem jogar
e mutuamente impor-se papéis no jogo da fala, conclui-se que, no
texto, realizam-se atos de comunicação concretos que transmitem
aos destinatários instruções destinadas a orientá-lo quanto à maneira
de se comportar para acompanhar adequadamente o processo comunicativo, e um destes atos é a pressuposição.
Vários indicadores lingüísticos nos apontam no texto onde se
dá a passagem do que está explícito para a dedução do implícito.
Por exemplo:
a) Certos verbos que indicam sucessão de estados:
O caso do contrabando tornou-se público.
Pressuposto: O caso não era público antes.
b) Certos advérbios:
Ele não come mais frutas no café da manhã.
Pressuposto: Ele comia frutas no café da manhã.
c) Os adjetivos:
Os partidos radicais acabarão com a democracia no Brasil.
Pressuposto: Existem partidos radicais no Brasil.
d) Orações adjetivas:
Os índios brasileiros, que abandonaram suas tradições, estão em
fase de extinção.
Pressuposto: Todos os índios brasileiros abandonaram suas
tradições.
Um excelente corpus para se ilustrar hipóteses ou princípios
de análise lingüística ligados à Semântica é o texto humorístico,
uma vez que entram em jogo para direcionar e produzir o efeito de
humor vários mecanismos cognitivos que servem de andaime para a
construção verbal, entre eles o da pressuposição.
Sírio POSSENTI (1998, p. 27) no livro Os Humores da Língua
– análises lingüísticas de piadas afirma:
(...) do ponto de vista estritamente lingüístico, as piadas interessam
como peças textuais que exibem com bastante clareza um domínio
da língua de alguma forma complexo. Qualquer domínio que uma
teoria lingüística tematize pode ser exemplificado por uma piada
cujo funcionamento depende basicamente de sua análise e interpretação. Em outras palavras o que quero dizer é que, para ilustrar hipóteses ou princípios de análise lingüística, ao invés de utilizar da-
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dos forjados ad hoc, ou que são excessivamente chatos ou mesmo
pouco verossímeis, servindo apenas como exemplos escolares, os
especialistas poderiam escolher uma piada corrente. Com isso, poderiam ter um exemplo autêntico, envolver os interlocutores em
verdadeiros problemas de interpretação, e, mesmo, proceder às abstrações necessárias para exibir um mecanismo lingüístico de um
certo tipo.

Focalizando o texto humorístico, a lingüística faz o seu papel
de descrever e explicar como as piadas funcionam sem o propósito
de explicar o porquê do humor ou o que as piadas significam.
Assim, nas piadas abaixo, evidencia-se o uso do pressuposto
implícito como mecanismo de interpretação e compreensão de um
texto humorístico.
(1) O rapaz pobre namorava uma moça muito rica, que gostava
muito dele. Depois de muitas indecisões, resolveu pedir a mão da
moça ao pai milionário. Em seguida a um bate papo, o pai muito
objetivo disse:
— A minha resposta vai depender de sua situação financeira.
Ao que o rapaz retrucou:
— E a minha situação financeira vai depender de sua resposta.

A pressuposição de que ―havia um rapaz pobre e uma moça
rica‖ é uma afirmação que tem de ser aceita como verdade posta
para a existência do humor. São os frames das palavras ―rapaz pobre‖ e ―moça rica‖ que direcionam o texto para o humor. A contestação da verdade implícita pela pressuposição desfaz o humor do
texto.
A mesma situação apresenta-se nesta outra piada:
(2) Um menino de apenas 12 anos apaixona-se perdidamente pela
vizinha que tinha cerca de 35 anos. Meiga e gentil, ela lhe disse que
não seria possível nenhum relacionamento entre eles. Triste, o menino quis saber o porquê. E ela disse:
— Eu não gosto de crianças.
— Não tem problema, a gente evita.

A informação implícita que conduz e impõe o quadro para o
humor é ―havia um menino de 12 anos e uma mulher de 35 anos‖,
pressuposição que contém dois scripts, os quais especificam o papel
de um adolescente e de um adulto, e as ações deles esperadas. Neste
plano desenrola-se o texto para o engraçado. A negação desta informação é uma recusa do universo de discurso que o locutor pretendia impor e provocaria a quebra do humor.
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Nas piadas (1) e (2) o pressuposto é deduzido logo no início
do texto, do sentido literal das palavras, daquilo que está explícito.
A interpretação é simultânea à construção da informação, de forma
gradual e não subseqüente. Mas, nem sempre o sentido implícito é
assim percebido. Há textos em que um só verbo conduz o implícito.
(3) Na Itália, um homem foi procurar um padre e confessou:
— Perdoe-me, padre – disse soluçando. – Durante a Segunda Guerra Mundial, escondi um refugiado em meu sótão.
— Bem – disse o padre – isso não é pecado.
— Mas o caso – confessou o homem – é que o fiz pagar aluguel.
— Isso não foi muito bonito – disse o padre – mas você se arriscou.
— Ah, obrigado, padre – disse o homem. – Mas tenho mais uma
pergunta.
— O que é?
— Acha que devo contar-lhe que a guerra terminou?

Na pressuposição ―Havia um homem que fora confessar algo‖, o verbo ―confessar‖ direciona a leitura do texto para uma determinada situação que é apresentada no final com a confissão do
pecado, o auge da piada. Segundo Ilari, entre as expressões que introduzem a pressuposição estão os verbos que regem subordinadas
substantivas; neste caso, encaixa-se o verbo ―confessar‖ (ele confessou que).
Outras vezes, a pressuposição emana-se de elementos contidos no conteúdo do enunciado como um todo, dos componentes de
sua significação:
(4) Marido chega em casa cheio de esparadrapo no rosto. A mulher
comenta:
— Você não aprende, hein? Discutiu política com o barbeiro de
novo!

O pressuposto ―machuca-se todas as vezes que discute política com o barbeiro‖ é introduzido pelo advérbio ―de novo‖, que aparece no final do texto e torna-se responsável pelo efeito de que há
uma ação repetitiva que provoca o riso.
Já no exemplo abaixo se constata outra situação.
(5) Telefonema desesperado recebido pela Redação de um grande
jornal:
— Pelo amor de Deus, me informem onde posso conseguir dez mil
baratas?
— Mas por que o senhor precisa de dez mil baratas?
— É que está terminando meu contrato de aluguel e aqui está es-
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crito que eu tenho de devolver a casa exatamente como a encontrei.

O leitor desta piada conclui que ―quando alguém alugou a casa, esta estava cheia de baratas‖. A pressuposição retirada da significação do texto como um todo “parece fácil”, como comenta POSSENTI (1998, p. 33) sobre este fenômeno lingüístico, “provavelmente é, mas é preciso reconhecer que não é óbvio, isto é, estas informações não estão ditas explicitamente”.
Ao analisar os pressupostos contidos em textos humorísticos,
os quais direcionam o leitor ao que é engraçado, verifica-se que o
efeito de humor ocorre não só através do que é especificamente lingüístico, ou seja, dos elementos verbais, mas também através do
que está implícito. A língua auxilia, valida o dado enquanto dado; o
leitor o depreende, aciona mecanismos cognitivos e delimita uma
situação que se direciona para o humor.
Possenti, em seu livro Os Humores da Língua, afirma que não
existe uma lingüística do humor, mas sim lingüistas que trabalham
eventualmente sobre ou a partir de dados colhidos em textos humorísticos, explorando aspectos morfológicos, sintáticos, semânticos,
textual-interativos, etc.
Para muitos estudiosos, piadas são um campo fértil para análises lingüísticas, principalmente no que diz respeito ao enfoque semântico. A análise do sentido sobressai na descrição dos elementos
da língua que tornam um texto uma piada. Entretanto, o estudo semântico dos enunciados que formam um texto humorístico não é o
único a ser percorrido, como também não tem prioridade sobre os
demais aspectos que possam ser explorados pela análise lingüística,
mas, com certeza, é um dos mais ricos.
Em qualquer tipo de texto – humorístico, poético, científico
ou didático – que apresenta os pressupostos como condições de emprego, ocorre só uma leitura e impede outra qualquer. A decodificação de um enunciado por meio da exploração das indicações implícitas fornecidas pela situação do discurso orienta o interlocutor para
certos tipos de conclusões, com exclusão de outras. Desta maneira,
“a semântica lingüística poderá desempenhar o papel de verdadeiro guia de leitura” (FÁVERO e KOCH, 1994, p. 50).
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APONTAMENTOS SOBRE A OPERAÇÃO DE SEGUROS
Ernesto Tzirulnik

RESUMO
O artigo identifica o abandono da matéria securitária pela teoria econômica e jurídica, salientando a fase de construção de um
novo direito do seguro em nosso país, fundamentalmente operada
pela doutrina e jurisprudência. Em seguida, revela a ordem pública
econômica implicada no exercício da empresa de seguros, a incisiva
intervenção estatal que atua na conformação econômica, técnica e
jurídica dos negócios, caracterizando o serviço de seguro privado
como uma relação contratual coletiva, de relevante interesse público, que alguns autores chegam a considerar como ―serviço público
impróprio‖. A consideração do seguro como negócio transindividual, de interesse coletivo, identificada a partir da idéia de mutualidade, serve como base para a descaracterização da aleatoriedade e
afirmação da comutatividade enquanto característica qualificadora
dos vínculos contratuais. A principal prestação a cargo das seguradoras, comum a todos os contratos de seguro, será, então, a prestação de garantia. A dimensão empresarial e massificada da operação
de seguro e sua relevância pública são os fios condutores que permitem a caracterização das seguradoras como administradoras de um
fundo previdenciário constituído pela coletividade de segurados,
explicando a relevância do ―princípio indenizatório‖ (arts. 1.432 e
1.458 do Código Civil) e da ―boa-fé objetiva‖ (arts. 1.443 e 1.444),
assim como a necessidade de bloqueio às fraudes contra o seguro.
PALAVRAS-CHAVE: Seguro, mutualidade, relação jurídica comunitária, contrato comutativo e de indenização, controle do Estado, fraude.

 Advogado em São Paulo; Presidente do IBDS – Instituto Brasileiro de Direito
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ABSTRACT
This paper identifies the abandon by the economic and juridic
theory of the insurance subject, pointing out a phase of reconstruction of a new insurance law in Brazil, basicaly caused by doctrine
and jurisprudence. Afterwards, reveals the public economic order
implied in the actions of an insurance company, the determined role
of the state actions on the economic, tecnical and juridical conformation of insurance business, characterizing the private insurance
service as a collective contractual relation of public relevance which
some authors consider as an "improper public service". The assumption of insurance as a transindividual business of collective
interest identified in the idea of mutuallity serves as a base to a descharacterization of aleatority and confirmation of commutativity as
a qualifying characteristic of the contractual links. The main contractual obligation respecting insurance companies, equal for all
insurance contracts, is the completion of the warranty. The size of
the companies and the popularization of the insurance operations
and its public relevance are the leading threads which permit the
charachterization of the insurance companies as administrators of a
common fund supplied by the insured community, thus explaining
the relevance of the "indemnity principle" (art. 1.432 and 1.458 of
the Brazilian Civil Law) and "objective bona-fides" (art. 1.443 and
1.444), as well as the necessity of a prevention of frauds against
insurance.
KEY WORDS: Insurance, mutuallity, communitary juridical relation,
commutative and compensation contract, state control, fraud.
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APONTAMENTOS SOBRE A OPERAÇÃO DE SEGUROS
Ernesto Tzirulnik

I - A negligência da teoria econômica e do direito. II - O interesse
público. III - A obrigação do segurador: natureza comutativa. IV A Boa-fé “objetiva”. V - A celeridade das operações. VI - Fraude.

Este artigo pretende introduzir algumas diretrizes que julgamos essenciais para a compreensão do contrato de seguro.
O Código de Proteção ao Consumidor veio cumprir um papel
importante na ―revelação‖ dos direitos dos segurados, com efeitos
equívocos: a) a hipertrofia das reclamações e b) o aumento do número de reclamações. O direito do consumo, aqui, vai coincidir com
o desenvolvimento do processo civil no sentido do acolhimento dos
interesses difusos, sujeitos, no cotidiano securitário, a uma diversidade de lesões.
Ao mesmo tempo, em especial desde o segundo meado da década de 80, pode-se notar uma maior incidência de litígios envolvendo o contrato de seguro, em que se discute a prática de fraude
cometida pelos segurados. Na advocacia securitária, os conflitos de
interesses dessa natureza poderiam ser considerados raros. Muitas
vezes, mesmo sendo reveladas situações fraudulentas à convicção
dos reguladores de sinistros, optava-se por transações preventivas
de litígio, especialmente em virtude da descrença que os seguradores tinham na possibilidade de obter sucesso em juízo.
Tendo a fraude securitária atingido limites insuportáveis, não
só por efeito de sua maior incidência (proporcional ao conjunto das
operações), como também pelo surgimento de situações envolvendo, individualmente, valores bastante expressivos e, também, ter-se
alastrado por ramos onde jamais havia sido detectada, o número de
litígios aumentou e, hoje, tem peso importante no contencioso securitário.
Nesse contexto, parece-nos fundamental tratar-se de questões
como o desamparo do direito do seguro pelo direito tradicional,
particularmente no Brasil, a especialidade da disciplina contratual
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securitária, a estrutura da empresa em que se encartam os contratos
de seguro e a relevância pública da atividade securitária privada.
I - A NEGLIGÊNCIA DA TEORIA ECONÔMICA E DO DIREITO.

Dan M. McGill, importante dirigente da S.S. Huebner
Foundation for Insurance Education da Universidade da Pensilvânia, prefaciando uma das primeiras grandes obras de teoria econômica sobre o seguro privado, Insurance and Economic Theory
(1956), do Ph.D. Irving Pfeffer, professor assistente de Seguros da
Universidade da Califórnia, advertia que o papel do seguro foi historicamente negligenciado pela própria teoria econômica.
Dentre as razões disto, ressaltou ser a mais importante o fato
de que a teoria econômica em geral desenvolveu-se em torno de
conceitos estáticos, quando o seguro é essencialmente um fenômeno
dinâmico, implicando, para sua compreensão na rede da teoria econômica geral, considerações além da teoria econômica do seguro,
especialmente nas áreas da psicologia, filosofia e matemática estatística.
O que mais chamou a atenção de McGill na compreensiva
obra do prof. Pfeffer foi justamente o primeiro capítulo dessa obra
clássica: Insurance - A Neglected Topic in Economic Theory.
No Brasil, com história recente e, somente agora com mais
sensível expressão no produto interno bruto, o seguro privado –
muitas vezes tratado com incompreensível desdém pelo governo em
plena era do Estado Providência, o que permitiu fosse a importantíssima atividade até mesmo explorada por alguns como meio de
captação de recursos para inversão no conturbado mercado financeiro especulativo, desvinculando-se de seus princípios e fundamentos
técnicos –, carece da necessária compreensão, quer na teoria econômica, quer – e principalmente – nos quadrantes do direito.
O contrato de seguro não corresponde a um negócio consolidado pela prática dos povos ou pelo direito tradicional ao longo de
vários séculos, como o mútuo, a locação, a compra e venda etc.
Sua existência, enquanto técnica sistematizada, é bastante recente. E assim também, logicamente, sua compreensão e domínio
ainda amanhecem no pensamento econômico, e no campo do direito.
Embora sua modernidade no que respeitava ao direito tradici111
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onal, Teixeira de FREITAS20, em seu Vocabulário Jurídico, encarava
o seguro como um negócio específico, individual, enredado na mais
absoluta ritualística, exigindo forma escritural pública. Assim é que
ao tratar o verbete apólice, explicou: “são instrumentos públicos
com esta denominação, e classificação: Em apólices de dívida pública – gerais e provinciais. Em apólices de seguros, marítimos ou
terrestres”.
Clóvis Bevilaqua, durante a elaboração do Código Civil, considerando a ausência de legislação sistemática sobre a matéria e
ressalvando achar-se pendente de solução o impasse entre a natureza mercantil ou civil dos seguros terrestres, acabou por dedicar um
capítulo ao contrato de seguro, contendo disposições gerais e disposições sobre o mútuo e o de vida (Capítulo IX).
Essa sistematização, feita mais para preencher um vazio legal
do que para ordenar uma disciplina jurídica conquistada ao longo de
investigações práticas, doutrinárias e pretorianas – o que não era o
caso do seguro –, ainda hoje constitui fonte essencial das regras
jurídico-securitárias, ao lado da chamada Lei de Seguros (Decretolei nº 7366), onde praticamente nada consta que se possa considerar
como conjunto de regras disciplinadoras dos contratos securitários,
sendo este último diploma nitidamente orientado, como tantos outros que se seguiram ao golpe militar, e seus antecedentes Getulistas, para a hierarquização dos órgãos executores da política setorial.
Por tal arte, têm sido a doutrina e as seguidas manifestações
pretorianas os principais instrumentos de revelação da disciplina
contratual securitária.
Graças a essas fontes, vem-se dando contornos à compreensão
da natureza jurídica do contrato de seguro. Do civilismo ultradogmático – que o considerava contrato aleatório – à moderna compreensão da comutatividade intrínseca da operação securitária21, sempre graças aos esforços de pesquisadores, magistrados e advogados,
vai-se desenvolvendo o direito do seguro.
A pouca compreensão do negócio securitário, se por um lado
estimula esse processo revelador, também tem propiciado uma casu20

FREITAS, Teixeira de. Vocabulário Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1.983. v. 1,
p. 13.
21
Conferir do mesmo autor o artigo ―Notas sobre a natureza jurídica e efeitos da
apólice de seguro no direito brasileiro atual‖, in RT 687, p. 7.
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ística dispersa, que se alimenta de preconceitos como o ―antagonismo‖ entre ―a grande potência da rica empresa seguradora‖ e ―a hiposuficiência do segurado singular‖, ou de ―princípios natimortos
na pré-história da doutrina securitária‖, como a aplicação da ―teoria
do reembolso‖ ao seguro de responsabilidade civil, muito embora a
evidente impossibilidade prática dessa aplicação, lamentavelmente,
entre nós, no campo automobilístico, forçada pela recente reforma
processual (inexistência de denunciação no procedimento sumário).
Inúmeros casos de verdadeira injustiça, ora contra os segurados, ora contra as seguradoras, vão, desse modo, cristalizando entendimentos prejudiciais aos mais caros princípios técnicos e jurídicos do negócio securitário.
Isaac HALPERIN22, que se dedicou bastante ao estudo do direito
do seguro, em dissertação na XII Conferência Hemisférica de Seguros realizada em 1969 na cidade chilena de Viña del Mar, advertiu
sobre a problemática específica da aplicação judicial do contrato de
seguro, nos seguintes termos:
La labor del juez es la solución del caso concreto que se somete a
su consideración, y debe hacerlo subsumiendo este caso concreto
en la norma general preordenada: en esta labor crea derecho - a pesar de todo esfuerzo que pueda desarrollar el legislador -, porque
para aplicar la ley procede a su interpretación, y para esto la reconstruye, la desarrolla, la adapta. De ahí la noción generalizada, que el
derecho positivo es el efectivamente aplicado, el que el juez dice
que es.
Mas esto no significa libre arbitrio del juez ante el caso concreto: la
conducta humana sólo es apreciable a través de esquemas abstractos, que la interpretación adapta continua y renovadamente.
La posición del ―buen juez‖, tipo Magnaud, que reemplaza un sistema de normas coordinadas, por decisiones que adopta para cada
caso, introduce la arbitrariedad, destrye la certeza jurídica y el principio de legalidad (que es garantía de la libertad individual), e instaura la peor tiranía.

É, sem sombra de qualquer dúvida, questão da maior relevância a
constante vigilância que requerem a interpretação e aplicação dos
princípios e normas conformadores da disciplina do direito securitário, que entendemos estarem vinculados, na origem, à ordem pública econômica.
22

HALPERIN, Isaac. El Juez y La Aplicación del Contrato de Seguro. Revista
del Derecho Comercial, Buenos Aires, ano 3, p. 1, 1970.
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II - O INTERESSE PÚBLICO

Não se esgota na sintomatologia a regra penal do art. 110, da Lei de
Seguros:
Art. 110. Constitui crime contra a economia popular, punível de
acordo com a legislação respectiva, a ação ou omissão, pessoal ou
coletiva, de que decorra a insuficiência das reservas e de sua cobertura, vinculadas à garantia das obrigações das Sociedades Seguradoras.

Amadeo Soler ALEU23, referência indispensável sobre a relevância
social do negócio securitário para a sociedade, leciona:
El ejercicio de la actividad aseguradora consiste, pues, en la prestación de un servicio público impropio; por ello el Estado autoriza la
prestación; a su vez, la regulamenta y, ejercitando sus poderes de
policía, la controla.

A importância socioeconômica do seguro (e assim também do
resseguro e da retrocessão), que chega a criminalizar a desatenção
para com a solvabilidade das operações e autoriza a formulação da
idéia de serviço público impróprio, é facilmente percebível.
O desenvolvimento da atividade securitária, como bem demonstrou François Ewald24 em sua obra clássica – L‟Etad Providence –, coaduna-se com a concepção moderna de ―acidente‖, que caracteriza as sociedades atuais.
Entende-se que acidente deixou de ser o infortúnio, o azar, o
inesperado, o aleatório, isto é, deixou de ser considerado um fato
excepcional, passando a caracterizar-se como um dado social objetivo, uma constante social moderna, um elemento constitutivo da
normalidade social.
Essa compreensão foi possível com o desenvolvimento da ―lei
dos grandes números‖ ou estatística e, mais especificamente, da
atuária (a matemática do seguro), que possibilitaram a medição dos
riscos, isto é, a quantificação e classificação dos acidentes futuros.
O seguro, oferecendo garantia contra a realização dos riscos,
isto é, contra a superveniência do acidente estatisticamente previsível, constante social que caracteriza a sociedade moderna, revela-se,
pois, uma técnica essencial para o desenvolvimento social e econô23

ALEU, Amadeo Soler. Seguro de Incendio. Buenos Aires: Universidad, 1980.
p. 81.
24
EWALD, François. L‟Etad Providence. Paris: Bernard Grasset, 1986. p. 15-.
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mico, realizando um ideal de justiça retributiva. Vale relembrar,
aqui, estas considerações de François EWALD25:
Généralisation de la notion de risque, objectivaction de l‘insécurité
comme accident, prolifération des institutions d‘assurances doublant et remplaçant progressivement les anciennes procédures juridiques de plus en plus inadaptées à la nouvelle problematique de la
responsabilité, décidément nous sommes à l‘âge de ce qu‘on
pourrait appeler les ―societés assurantielles‖.

Os autores modernos, diante disso, passaram a compreender o
seguro como um sucedâneo da responsabilidade civil, à medida que
permite deslocar a preocupação individualística, de efeito casuístico, sobre a identificação do responsável pelo dano, para a forma de
indenização do prejudicado. A respeito vale conferir a doutrina de
Yvonne LAMBERT-FAIVRE26, em sua obra L‟evolution de la responsabilité civile d‟une dette de responsabilité a une créance
d‟indemnization.
E esse processo, com o seguro, faz-se através repartição solidarística dos riscos. Aqui é muito ilustrativa a doutrina de Graciela
Nora Messina de Estrella GUTIÉRREZ27.
Em outros termos, o seguro consiste na atividade que, através
do cálculo de prejuízos que futura e necessariamente afetarão um
conjunto determinado de economias individuais, o conjunto de segurados – logicamente num determinado período de tempo e muitas
vezes até mesmo num determinado espaço territorial –, promove a
formação de um fundo comum que servirá para indenizar aqueles
segurados que vierem, especificamente, a sofrer os prejuízos antes
precisamente quantificados e classificados.
Outro aspecto que informa a importância social do seguro e
torna evidentes a natureza e o interesse público atinentes ao instituto, em suma, seu caráter de publica utilitas, é justamente a forma de
captação dos recursos que serão destinados à indenização daqueles,
dentre uma massa de segurados, que forem ―sinistrados‖.
Tal aspecto é o da mutualidade. Para poder fazer frente à
25

EWALD, François. Op. cit. p. 20.
LAMBERT-FAIVRE, Yvonne. L‘evolution de la responsabilité civile d‘une
dette de responsabilité a une créance d‘indemnization. Revue Trimestrielle de
Droit Civil, Paris, 1987.
27
GUTIÉRREZ, Nora Messina de Estrella. La responsabilidade civil en la era
tecnológica. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1989. p. 218-219.
26
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ocorrência de sinistros, o segurador deve dispor do capital correspondente à indenização.
Esse capital, no entanto, não consiste na soma dos prêmios
pagos ao segurador pelo segurado que sofreu o sinistro, considerado
individualmente.
O volume dos prêmios que apenas um segurado paga pela garantia a cargo do segurador é infinitamente menor do que o valor da
indenização que lhe será prestada.
Para dispor de capital, o segurador lança-se a fazer contratos
equivalentes com vários sujeitos interessados em garantir-se contra
um determinado tipo de ―acidente‖.
Quanto maior a massa de riscos da mesma classe, mais fina
será a sintonia estatística da carteira correspondente, o que implicará maior estabilidade da operação considerada no seu todo, isto é, a
solvabilidade do segurador que administra o fundo ou massa de
prêmios.
Além disso, mais acessível será o custo individual da garantia
e, ciclicamente, maior ainda será a massa, otimizando os efeitos
assinalados.
É a soma dos vários prêmios pagos pelos diversos contratantes ao segurador que lhe possibilita indenizar aqueles, entre todos,
que forem ―sinistrados‖. O segurador, portanto, organiza a arrecadação dos prêmios de diversos segurados, garantindo-os contra a
ocorrência do risco atuarialmente determinado, a que todos igualmente estão sujeitos, e entre os quais, como já ressaltado, certamente haverá os que de fato sofrerão a ocorrência do acidente. A estes,
então, corresponderá a indenização, a ser efetuada pelo segurador
que, com base nos valores arrecadados, proverá a satisfação do interesse prejudicado. É esse o fundamento econômico das operações
de seguro e o princípio de toda sua técnica.
Yvonne LAMBERT-FAIVRE28 exprime, com muita clareza, o fato de a mutualidade ser característica essencial das operações de
seguro:
Alors que le contrat d‘assurance prend l‘aspect d‘un pari ou d‘un
jeu du hasard, l‘opération d‘assurance, envisagée globalement,
devient une opération anti-aléatoire de lute collective contre le

28

LAMBERT-FAIVRE, Yvonne. Droit des Assurances. 5. ed. Paris: Dalloz,
1985. p. 37.
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hasard.
Isolé, l‘homme est très vulnérable aux coups du sort qui le
maintiennent dans un état d‘insécurité moralement pénible et
économiquement néfast. Entrependre et assumer das responsabilités
exigent une certaine confiance en l‘avenir; or, si l‘assurance
n‘évitée pas les sinistres, elle dilue leurs effets entre tous les
assurés. Néanmoins, pour que l’enterprise d’assurance puisse
effectivement indemniser tous les sinistres garantis, il faut
qu’elle organise la mutualité des risques selon des règles
mathématiques rigoureuses qui sont le fondement de sa
technique. [destacamos].

Conrado ETCHEBARNE29, por sua vez, ressalta as seguintes
considerações imprescindíveis para o exato entendimento do direito
do seguro e seu alcance social:
a) las reservas que manejan las companhías de seguros son muy superiores a los capitales en ellas aportados;
b) las enormes sumas de dinero de que disponen las empresas de
seguro provienen del ahorro público, que merece la máxima protección; y
c) a diferencia de lo que ocurre en otras actividades, donde quien
adquiere un producto puede examinarlo y controlar su calidad, en el
seguro, el asegurado es un comprador de seguridad o de garantía y
no se halla en condiciones de conocer si tal garantia es real o ilusoria, ya que ninguna intervencion le compete en la actividad de la
empresa aseguradora.

Pelo que se vê, é inegável que o seguro consiste numa atividade de utilidade pública, seja ou não um serviço público, como
propõe Soler Aleu.
As empresas de seguro lidam, na prática, com a economia de
incontáveis segurados, com a economia popular, e a captação que
efetuam para a formação de um fundo comum, suficiente para garantir os riscos, retém todos os elementos de uma poupança popular,
elo principal do ciclo econômico. Isso mais do que ressalta a importante função social do seguro.
Juan Carlos Félix MORANDI30 aponta com precisão:
Este tema de la función social del seguro nos obliga a efectuar una
29

ETCHEBARNE, Conrado. El Control por el Estado de las Empresas de Seguro.
Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, Buenos Aires, ano 3,
1970. p. 675.
30
MORANDI, Juan Carlos Félix. El Riesgo en el Contrato de Seguro. Buenos
Aires: Astrea, 1974. p. 27.
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somera referencia, aunque más no sea, a la importancia de la institución, ya para le economia nacional, en cuanto permite la nueva
posta en marcha de las fuentes de produccion, ya para la estabilidad
social, al movilizar las fuentes de trabajo afactadas por el evento,
ya para las economias individuales y privadas, en tanto el seguro
recupera para el siniestrado las pérdidas sufridas.

Mas não são apenas esses aspectos, por si já suficientes, que
demonstram o interesse público sobre o instituto do seguro, interesse esse que faz com que constitua matéria protegida pelo anteparo
da noção de ordem pública. Há ainda outros elementos que informam essa situação.
Justamente em razão do grande interesse público em torno das
empresas de seguro e da enorme influência que exercem sobre a
economia nacional, tais empresas estão sujeitas a rigoroso controle
estatal.
Além da fiscalização normal a que estão submetidas todas as
empresas, as que exploram a atividade securitária estão também
sujeitas a rigoroso regime de fiscalização por parte da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).
A chamada Lei de Seguros, o Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, à qual estão subordinadas todas as operações de
seguros realizadas no país, inclusive as de resseguro, conforme seus
arts. 1º e 4º, ainda confere ao Instituto de Resseguros do Brasil, o
IRB (órgão ressegurador oficial, na expressão do art. 192, II, da
Constituição Federal), poderes para “impor penalidade às sociedades seguradoras por infrações cometidas na qualidade de coseguradoras, resseguradoras e retrocessionárias” (art. 42), além de
poderes abrangentes no sentido de tornar seus atos administrativos
eficazes.
À SUSEP, por sua vez, são conferidos poderes para a fiscalização da regularidade das operações das companhias de seguros e
de sua solvabilidade. À SUSEP compete, em suma, fiscalizar a
constituição, organização, funcionamento e operações das companhias seguradoras (art. 36, caput, do citado diploma legal).
É interessante ressaltar que não se fala, aqui, em ação estatal
vocacionada a questões específicas, como muito se confunde, mas
inicialmente sobre a operação global das seguradoras. Georges Brière de L‘ISLE31, no particular, ressalta: “La jurisdiction
31

L‘ISLE, Georges Brière de. Droit des Assurances. 2. ed. Paris: Presses
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administrative n‟a pas compétence pour statuer sur un litige relatif
au contrat d‟assurance, notamment pour interpréter un tel contrat,
même s‟il s‟agit d‟assurances assumées par l‟Etat”.
A amplitude dos poderes de controle e fiscalização exercidos
por tais organismos resta ainda mais patente ante a verificação da
sua competência normativa. Ao CNSP compete entre outras atribuições, “fixar diretrizes e normas da política de seguros privados”
(art. 32, I); à SUSEP compete baixar instruções e expedir circulares
relativas à regulamentação das operações de seguros, de acordo com
as diretrizes do CNSP (art. 36, ―b‖), e, finalmente, ao IRB compete
“elaborar e expedir normas reguladoras de co-seguro, resseguro e
retrocessão” (Art. 44, I).
Estão, portanto, estreitamente vinculadas as seguradoras e sua
atividade empresarial à autorização, rígido controle e direcionamento por parte de entidades oficiais, legalmente consideradas órgãos
da estrutura do Ministério da Fazenda, na conformidade do art. 2º
do Decreto nº 83. 483, de 22 de maio de 1979.
E a razão de ser disso tudo é, como esclarece Pedro ALVIM32,
justamente o fato de serem as seguradoras consideradas administradoras de um fundo comunitário, exercendo uma atividade de interesse da poupança nacional.
É, destarte, bastante presente o controle estatal sobre as operações securitárias em geral, não apenas no Brasil, mas em toda
parte, inclusive nos países considerados baluartes da livre empresa,
especialmente os EUA, a própria Inglaterra e a França, como lembra o já citado Prof. Conrado ETCHEBARNE33, examinando, à luz do
direito comparado, os fundamentos, a natureza e os sistemas legais
de controle estatal sobre as empresas de seguro:
La necessidad del control estatal en materia de seguros ha sido receptada con carcterísticas de consenso general por la doctrina universal (...).
Pienso que el panorama se clarifica si lo enfocamos desde los distintos ángulos que inciden en forma ineludible sobre la temática
aseguradora, o sea, el contrato, el tráfico en masa, la técnica del
seguro, la empresa aseguradora y la función social del seguro.

Universitaires de France, 1986. p. 174.
ALVIM, Pedro. Política Brasileira de Seguros. São Paulo: EMTS, 1980. p.
179.
33
ETCHEBARNE, Conrado. Op. cit. p. 674-675.
32
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Desde el punto de vista del contrato de seguro, el objetivo y primordial del control es la protección de los asegurados, a fin de restabelecer el equilibrio contactual que pudiera ser afectado por un
sistema de libertad absoluta. (...)
La función técnica que constituye la operación aseguradora, forma
expresiva del tráfico en masa, nos revela, a su vez, algunos matices
distintos que se vinculan con la inversión adecuada de las sumas
percibidas en concepto de prima, la observancia del régimen de reservas técnicas, los reaseguros y toda la normativa compleja que
disciplina la solvencia de la empresa, Esta técnica peculiar del seguro lleva al profesor Halperin a indicar que el ―primer fin del control estatal sea de la capacitación económico-financiera del asegurador para cumplir sus obligaciones existentes y eventuales para
con los asegurados y sus beneficiarios‖. (...)
La intervención del Estado se explica aquí, segun destaca el profesor de la Facultad de Derecho de París André Besson, en la medida
en que el seguro, en relación con otros sectores de la vida económica, presenta la particularidad de la ―inversión del ciclo de producción‖. (...)
La consideración de la empresa aseguradora, en cuanto representa
una instituición trascendente en el mercado de capitales y el instrumento para el cumplimiento de la función social del seguro,
aporta nuevos fundamentos, no ya técnico-jurídicos sino orden
económico y político, al control del Estado.

No mesmo sentido, Isaac HALPERIN34, do qual destacamos as seguintes
considerações, pertinentes ao resseguro:
Los factores de la intervencioón estatal en este campo aparecen ser
diversos: ya no se dan como ausencia de actuacion del asegurador
privado o de sus deficiencias, sino como aplicación de fines generales de defensa de la economía.

Entre nós, Eros Roberto GRAU35, ao tratar da relação entre os
temas da ordem pública e da intervenção por direção, com clareza
expõe:
A ordem pública (mundo do deve ser) porta em si a vocação de defesa da ordem social (mundo do ser) contra a ocorrência de fatos ou
situações que, na medida em que atingem o conjunto da sociedade
de forma indistinta, impactando sobre as diversas categorias de su34

HALPERIN, Isaac. El Estado Asegurador y el Seguro Privado, Revista del
Derecho Comercial y de las Obligaciones, ano 2, [1969?]. p. 775.
35
GRAU, Eros Roberto. Responsabilidade do Estado: Sociedades de Crédito
Imobiliário - Isonomia e Regulamentação. Revista de Direito Público, São
Paulo, n. 92, out.-dez. 1989. p. 253-254.
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jeitos de direito que a compõem, podem comprometer sua estrutura
orgânica.
Constitui a ordem pública objeto de atuação estatal desde remotos
tempos, inserindo-se em textos normativos sempre que fatos de importância afetassem o ‗status quo‘ prevalente na organização social
(...).
Daí porque podemos, para determinar o exato quadrante ocupado
pela ordem pública no conjunto das normas de direito positivo, observar que ela consubstancia resposta a situações de crise, tendo em
vista a preservação das condições que asseguram e sobre as quais
repousa a estrutura orgânica da sociedade. É, por isso, compreensiva tanto de normas contidas no Direito Processual, no Direito Administrativo, em grande parte, no Direito Tributário, no Direito Penal, enfim em todo o Direito.
Tais normas, que conformam a ordem pública, voltam-se ao estabelecimento de um regime de segurança social, fundado em princípios
como o da publicidade, o da legalidade, o do processo devido, o da
supremacia do interesse público, entre outros.
Já a adoção das técnicas de intervenção do Estado no domínio econômico, em suas diversas modalidades, é conseqüente à disponibilidade de conhecimento que permitem a implementação de racionais políticas públicas. A dinamização de tais políticas envolve não
meramente a preservação da paz social, porém a perseguição de determinados fins, nos mais variados setores da atividade econômica.
O conjunto dessas técnicas importa, em sua aplicação, a revisão e
reconformação das relações jurídicas por elas impactadas, de sorte
que a ordem econômica fundada nos princípios do liberalismo é inteiramente renovado. Aí, a regulamentação das atividades empreendidas por determinados agentes econômicos, em determinados
setores, alinhada ao sentido de promover a realização de resultados
econômicos que se projetem em benefício do conjunto social. A
adoção das técnicas de intervenção refletem-se, destarte, na definição de normas que assumem caráter diverso daquelas que compõem a ordem pública.

A intervenção do Estado em matéria securitária não se restringe apenas à fiscalização genérica das condições econômicofinanceiras das empresas de seguro. Ela é bem mais penetrante, atuando desde a elaboração das normas básicas da organização do sistema nacional de seguros, até a previsão de normas essenciais que
se aplicarão aos próprios contratos de seguro.
É importantíssimo considerar, a esse propósito, que a elaboração dos contratos de seguro, de maneira geral, não obedece ao princípio da autonomia da vontade de contratar que, como veremos
mais adiante com Luigi Ferri, tem denominação equívoca se exami121
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nada sob um perfil demasiado privatístico. Não se trata, o seguro, na
maior parte das vezes, de contrato de adesão, exatamente porque,
em geral, tem suas cláusulas padronizadas pelo Estado.
Nem se diga que foi entre nós extinta a chamada tarifação, ou
regime de tarifação, como forma de contornar esta assertiva.
Isto porque se é verdade que a SUSEP já não mais redige previamente as Condições Gerais e Especiais de cada ramo de seguro,
tais clausulados contém os requisitos de padronização e uniformização que a mesma autarquia ainda deve exigir das seguradoras, mediante controle sobre as cláusulas e condições que estas agora submetem ao seu crivo, assim como o IRB mantém-se titular do direito
de exigir a subsunção dos contratos de seguro aos critérios por ele
fixados para os denominados Planos de Resseguro. Assim ambos –
SUSEP e IRB – não são meros copidesques das apólices existentes
no mercado.
Essa intervenção conformativa dos contratos de seguro, aliás,
regrada no Brasil pela própria Lei de Seguros, é encontrada senão
na sua totalidade, por certo na imensa maioria dos países. Não se
ignora a advertência de numerosos juristas no sentido de que há
uma hegemonia dos seguradores nessa elaboração, pois organizamse em comissões técnicas cujos estudos certamente repercutem no
conteúdo da vontade da Administração. Porém essa variável política, se tem efeitos na interpretação, não desfigura a apontada vinculação dos contratos.
Rubén S. STIGLITZ36, referindo-se ao exemplo argentino, leciona:
O Estado exerce o controle de uma parte essencial do direito contratual do seguro. (...) Isto significa que as partes conservam sua liberdade de conclusão, ou seja, são livres para decidir se querem ou
não concluir um contrato e com quem vão formalizá-lo. Mas não
dispõe da responsabilidade de estabelecer livremente o conteúdo
dele, ou seja, carecem de liberdade de configuração interna. [traduzimos].

Também assim doutrina, entre nós, Eros Roberto GRAU37:
Passou o Estado, então, não apenas a regular a capacidade de pa36
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37
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dronização dos contratos pela parte hiper-suficiente, mas também a
substituir a adesão de uma das partes pela adesão de ambas as partes a padrões deles, que fixou. Aí, o surgimento de contratos com
cláusulas padronizadas por ato estatal. Deita-se por terra, assim,
em nome da realização de justiça social - mas também do desenvolvimento - do princípio da liberdade de contratar, enquanto que
liberdade de configuração interna dos contratos. Tome-se como
exemplo os contratos de loteamento, de seguro, as convenções
condominiais, inúmeras fórmulas contratuais praticadas no mercado financeiro.

Isso demonstra, uma vez mais inequivocamente, a preocupação do Estado com a matéria securitária, sobre a qual mantém expectativas amplas, por reconhecer-lhe a importância socioeconômica e o fator de desenvolvimento que encerra, conferindo relevância
e operacionalidade aos fundamentais princípios econômicos aí contemplados, que se colocam no âmbito conceitual do fenômeno da
ordem pública.
O interesse público sobre as operações de seguro – de tal
monta que apropriadamente conduz a matéria à vala da ordem pública –, amplamente demonstrado e explicitado pelo forte controle
estatal exercido sobre as seguradoras, também se confirma por outros fatores.
Destes, lembremos, primeiramente, o atinente à ordem constitucional. É inequívoco que os dispositivos constitucionais demonstram terem os constituintes dedicado ao seguro, resseguro, retrocessão – e a todos os seus protagonistas – um tratamento bastante vinculado a interesses essenciais do Estado. Caso contrário, não se estabeleceria competência legislativa exclusiva da União, por reserva
expressa do próprio texto constitucional, sobre a fiscalização das
operações de seguros (art. 21, VIII), assim como a legiferação sobre
a política securitária (art. 22, VII). Igualmente, não figuraria o seguro como matéria de interesse do Sistema Financeiro Nacional
(art.192, caput), remetendo-se à lei complementar a disciplina da
organização, funcionamento e atribuições (inciso II) e autorização
para funcionar (inciso III) das seguradoras.
É importante salientar que tais disposições estão em harmonia
com os princípios também constitucionais que buscam garantir o
desenvolvimento nacional, a defesa do consumidor e a ordem social, contemplados, respectivamente, no art. do 3º II, art. 170, V, e art.
193, todos da Constituição Federal.
123

FAFICOP CIENTÍFICA – V. 1, N. 1 – NOVEMBRO DE 2001

Nos E.U.A., John F. DOBBYN38 desde logo adverte:
A razão que faz com que a lei de seguros seja freqüentemente lida
como um capítulo retirado de Alice no País das Maravilhas é a de
que o contrato (apólice de seguro) é somente um dentre três fatores
que convergem para balizar uma decisão entre segurado e segurador. O segundo fator é um acentuado ingrediente de ordem pública
(...) Os Tribunais já há bom tempo vêm reconhecendo que o seguro
é um dos maiores ingredientes no planejamento econômico de muitos indivíduos e empresas. (...) Por essas razões os tribunais e legisladores tendem a aplicar um fator de interesse público com mão pesada (...)

Robert J. KILN39, underwriter inglês, proferindo palestra na
Sociedade Brasileira de Estudos de Resseguro Internacional, reconheceu:
Tanto seguros como resseguros necessitam de liberdade para poder
operar internacionalmente e melhor servir à indústria e ao público
em geral. Necessitam de bases amplas a fim de possuir uma carteira
equilibrada que lhes permita absorver os grandes riscos individuais
e catastróficos que se registram atualmente em todos os países.
Por outro lado, os interesses nacionais se preocupam, cada vez
mais, em proteger suas próprias economias, conservar, por exemplo, a saída de suas divisas, gerar empregos, utilizar os fundos de
seguros para investimentos locais e manter as reservas técnicas no
país como meio de proteger seus cidadãos.
É importante reconciliar estes dois critérios opostos.

Luigi Ferri já salientava a relação interna entre o chamado direito subjetivo e o Poder, para desmistificar a tão agitada proposição
de que os negócios jurídicos estão desgarrados do Estado, restringindo-se a relações intersubjetivas.
Vejamos a advertência de FERRI40:
No negamos que con el pueda concurrir, y normalmente concurra,
el derecho subjetivo, y que este derecho pueda especificarse en las
dos formas del derecho al poder (es decir, a ser reconocido como
investido de él) y derecho al ejercicio del poder; solo tenemos interés en reafirmar que la existencia del derecho no debe hacer olvidar
38
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la existencia del poder; tanto más que la licitud (esto es, el hecho de
ser al mismo tiempo ejercicio del derecho) podría no asistir al ejercicio del poder; como hemos aclarado varias veces, puede ocurrir
que un poder sea válidamente ejercitado más allá de lo lícito, caso
en el cual no habría un ejercicio del derecho simultáneo con el ejercicio del poder.
En resumen, si es verdad que todo poder, en sí y en su actuación lícita, está defendido por un derecho subjetivo, no debe darse tanta
importancia a esta defensa, a esta armadura, que se resuelva y anule
el poder en el derecho subjetivo.
La autonomia privada no és solo ni principalmente libertad; sus
manifestaciones no son mero ejercicio de un derecho subjetivo,
como lo son andar o arar las fincas propias. La autonomia privada
es, ante todo, poder, y los negocios jurídicos son manifestación de
poder.

Outro estudioso italiano do direito securitário, Giuseppe BAVETTA41, assenta com muita clareza a instância pública do seguro
privado:
In tal modo, nell’attuale moderno asseto del fenomeno
assicurativo, la singola operazione non viene in considerazione
soltanto per ciò che essa rappresenta nell’economia dei rapporti
individuali, ma è altresì significativa e viene presa in
considerazione in quanto concorre alla realizzazione di un
sistema generale che (pur non obliandoli, tuttavia) transcende
gli interessi particolari delle parti.
Con riferimento all‘assicurazione in generale, pertanto, la
prospettiva si allarga: non è tanto (e, comunque, non soltanto) il
singolo assicurato che si mira a tutelare, ma gli assicurati nel
loro complesso, cioè tutti coloro che in un modo o in un altro
hanno fatto ricorso all’assicurazione e si sono perciò stesso
inseriti nel relativo sistema. Il vero è dunque che la legge mira a
conseguire un risultato di ben più vasto respiro, che è appunto
quello di aprestare un sistema idoneo a sopperire alle esigenze
della massa degli assicurati, quali si presentano in un’economia
in avanzato grado di sviluppo; mira, cioè, a raggiungere una
finalità affato particolare, che è quella di garantire objettivamente,
sul piano economico e giuridico, la validità del ricorso
all‘assicurazione, in maniera che (non uno soltanto, ma) tutti gli
assicurati trovino, al momento opportuno, pronta risposta al loro
atto di previdenza.
Che in tal modo si finisca anche con il tutelare il singolo assicurato,
rientra nei fini pratici programmati dal legislatore e consacrati nel
41

BAVETTA, Giuseppe. L‟impreza di assicurazione. Milão: Giuffrè, 1972. p. 13.
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complesso sistema delle assicurazione: chè, com‘è ovvio, sul piano
pratico, la tutela della massa degli assicurati si traduce
sostanzialmente e principalmente appunto nella tutela del
singolo (assicurato); tutela, che non viene ad essere
pregiudicata, ma che, anzi, ne esce rafforzata. Non può tuttavia
perdersi di vista che al fenomeno assicurativo é stato dato un
asseto del tutto speciale: esso riguarda non questo o quest’altro
assicurato, ma la massa di essi. Da tale punto di vista, dunque,
l’assicurazione ha un’indubbia rilevanza social.
Nell‘attuale asseto delle assicurazioni, dunque, v‘è questo di
particolare ed interessante: che la singola operazione assicurativa,
entro certi limiti, non resta autonoma: è, anzi, specificamente
destinata ad essere confusa nella massa degli altri attianaloghi, e si
integra con questi.

E prossegue BAVETTA42:
b) sua rilevanza giuridica. - L‘importanza economica e sociale che
l‘assicurazione èvenuta via assumento non ha mancato di influire
sull‘impresa assicuratrice e sulla sua disciplina giuridica. E non
essere diversamente: chè, più è venuto avvertendo che
l’assicurazione svolge una funzione sociale e maggiore è stata
l’esigenza di introdurre negli schemi privastici, propri
dell’impresa assicuratrice, quelle istanze pubblicistiche che
sono ormai immanenti nel fenomeno assicurativo.

Ainda na forte doutrina securitária italiana, ressalta Francesco
MESSINEO43, a transcendência do interesse coletivo na operação securitária em geral, destacando o esforço coletivo, a função de garantia – perfil que demonstra a comutatividade – e o indispensável controle estatal, certamente na Itália menos grave do que no Brasil:
c) La función del asegurador está en lo seguinte: el mismo, operando en relación a una notable masa de riesgos, homogéneos entre sí,
recoge las primas de muchas asegurados. Pero, puesto que el conjunto de los siniestros es, de ordinario, inferior al conjunto de los
riesgos (una cierta alícuota de riesgos no se convierten en siniestros), dicho asegurador se sirve, de las primas cobradas, como fondo por medio del cual reunir las sumas para las indenizaciones. De
este modo, la masa de los asegurados provee a proporcionar (a través de las primas pagadas), los medios para el cobro de las indemnizaciones; en tal sentido, la masa de los asegurados paga las
42
43

BAVETTA, Giuseppe. Op. cit., p. 4.
MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil Y Comercial, tradução espanhola. Buenos Aires: Editora Juridica Europa-América, 1979. Tomo VI, Relaciones Obligatorias Singulares. p. 159.
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indemnizaciones; los asegurados no-afectados por siniestros
pagan por los afectados. Por lo demás, tal es el principio que opera, en su forma más pura, en el seguro mutuo. En el seguro ordinario se tiene, además, respecto del seguro mutuo, que la empresa
aseguradora se interpone entre los varios asegurados y, con tal interposición, busca un lucro.
En sustancia, un asegurador que opere con prudencia y sepa calcular bien las primas que ha de hacer pagar a los asegurados, consigue
abonar las indemnizaciones únicamente con el fondo de primas (sin
tener que acudir el propio capital). E incluso consigue obtener un
provecho del ejercicio de su industria.
Por tanto, el capital de la sociedad aseguradora no hace también, como en las sociedades comerciales comunes, de capital de
ejercicio (§ 152, n. 16), sino únicamente de garantía para los
terceros.
d) Sobre el asegurador vigilan - en defensa de los asegurados órganos especiales del Estado, mediante actos de autorización,
de control de gestión extraordinária, de liquidación coactiva.
(retro, § 152, n. 46, in fine; cfr., D.L. de 5 de abril de 1925, n. 440;
D.L. de 27 de octubre de 1927, n.2100; D.L. de 12 de julio de 1934,
n. 1290; reglamento de 4 de enero de 1925, n. 63; D.L. de 26 de octubre de 1933, n. 1598; ley de 3 de junio de 1940, n. 761).

Assim é que por todo o mundo estabeleceu-se, até mesmo
uma espécie de reserva nacional de competência.
Confira-se, por exemplo, o que ocorre na Espanha, com o internacionalista José Luís Fernández-Flores de FUNES44, que expõe, a
partir da questão de ordem pública e da comutatividade inerente aos
seguros, a opção espanhola pelo lugar da execução da obrigação de
garantia, em prejuízo até mesmo do fórum celebrationis, destacando a especialidade do foro nacional para o caso específico das questões securitárias:
4º. Asimismo, estamos ante foros especiales:
c) En materia de seguros, cuando el asegurado o el asegurador
tengan su domicilio en España.
Se trata de un foro mínimo que sería criticable si no fuese por la
naturaleza del mismo, que permite que el asegurador pueda ser
demandado ante los tribunales españoles cuando tenga su domicilio en España, independientemente del domicilio del asegurado, y a la inversa, según el tenor de los contratos de esta clase, en
virtud del foro general.‖

44

FUNES, Luís Fernández-Flores de. Manual de Derecho International Privado.
Madrid: Derecho Reunidas, [S.d.]. Libro 2º. p. 224.
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A ordem pública levou, em Espanha, a que se considerassem
riscos espanhóis todos aqueles, ainda que referentes a operações
originárias no exterior, que surtam efeitos econômicos na Espanha45.
Clóvis BEVILAQUA46 assim pontificava a respeito da complexidade técnica e relevância pública do seguro:
III. O seguro é uma das múltiplas fórmas que póde tomar
associação. A idéa fundamental, que lhe serve de nisus formativus,
é a repartição proporcional, entre um certo numero de associados,
dos prejuízos provenientes de um sinistro soffrido por um ou alguns
membros da associação. Quaesquer que sejam as criticas levantadas
contra essa idéa, e não têm sido poucas, nem das menos acerbas, é
incontestável que o seguro fortifica o espirito de iniciativa,
permittindo que os negociantes se atrevam a remetter mercadorias,
que abarrotam seus armazéns, aos pontos mais remotos do globo,
sem receio de que as tempestades, subvertendo os navios, as
sepultem nos abismos do oceano. Dado o sinistro, nas viagens, nos
transportes de terra ou mar, mesmo na quietude dos depósitos, em
conseqüência de incêndios, ou nos campos, em virtude das seccas
ou enchentes, o seguro impede os indivíduos, contra os quaes foi
vibrado o golpe da adversidade, sejam atirados à ruína e ao
desespero, o que poderia, até, em dadas circunstancias, acarretar
uma peturbação social. Essas duas considerações, ainda que
estivessem isoladas, e absolutamente não o estão, bastariam para
mostrar que poderoso instrumento de progresso e que benéfico
invento é esse do contracto de seguro. VIDARI, tratando do
marítimo, diz que sem elle, não seria possível crescer e perdurar o
commercio marítimo. E não menos vantajoso é o terrestre.

III - A OBRIGAÇÃO DO SEGURADOR: NATUREZA COMUTATIVA.

Explora-se muito a fácil assertiva de que se o segurador cobrou o prêmio terá por única obrigação indenizar o segurado sempre
que houver um sinistro. Daí partem falaciosas críticas às negativas
que muitas vezes têm de fazer os seguradores em face dos segurados, por razões de ordem técnica.
E a textura teórica com que se costuma revestir o argumento
consiste na natureza aleatória do contrato de seguro.
Na doutrina, ninguém diverge sobre a natureza comutativa da
empresa de seguros, vista segundo o seu conjunto de operações.
45
46

PONT, Manuel Broseta. El Contrato de Reaseguro. Madri: Aguilar, 1961.
BEVILAQUA, Clóvis. Direito das Obrigações. Rio de Janeiro: Rio, 1977.
Edição histórica. p. 378-379.
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Alguns, porém, predominando autores civilistas, acostumados a
institutos mais estanques e que frutificaram após um longo período
de elaboração, embora não neguem a comutatividade do conjunto
de operações – e o seguro jamais poderia prescindir de um imenso
conjunto de operações – sustentam a aleatoriedade como da tônica
da natureza do contrato, para tanto destacando cada operação do
regime pertinente ao seu conjunto.
Tais autores acabam por desgarrar-se completamente da indispensável consideração da realidade securitária, chegando a igualar essa complexa operação previdenciária à aposta ou ao jogo, como é exemplo R. J. POTHIER47, in verbis:
13. Los contratos interesados por una y otra parte se sub-dividen en
contratos conmutativos y contratos aleatorios.
Los contratos conmutativos son aquellos por los cuales cada una de
las partes contratantes da y recibe ordinariamente el equivalente de
lo que ella da, tal es el contrato de venta: el vendedor debe dar la
cosa vendida y recibir el precio equivalente; el comprador debe dar
el precio, y recibir la cosa vendida que es su equivalente.
Se les distribuie en cuatro clases: Do ut des, facio ut facias, facio ut
des, do ut facias.
Los contratos aleatorios son aquellos por los cuales de los contratantes, sin dar nada por su parte, recibe alguna cosa de la
otra, no por liberalidad, sino como precio del riesgo que ha corrido; todos los juegos son contratos de esta naturaleza, lo
mismo que las apuestas, y contratos de seguros.

Predomina, no entanto, na doutrina especializada, o entendimento de que o seguro é um contrato necessariamente comutativo.
Entre nós, o professor Fábio Konder Comparato talvez seja quem
melhor explica a comutatividade. É oportuno transcrever trecho de
um comentário a acórdão, que se tornou o mais célebre texto brasileiro a respeito da chamada cláusula de rateio. Nele, COMPARATO48
demonstra com muita precisão o perfil coletivo e a comutatividade
do seguro:
De fato, o contrato de seguro não pode ser desligado do conjunto operacional no qual se insere, sem ser desfigurado em sua
natureza. O caráter de mera unidade de um conjunto homogê47

POTHIER, R. J. Tratado de las Obligaciones, tradução espanhola. Buenos
Aires: Heliasta, 1979. p. 19-20.
48
COMPARATO, Fábio Konder. Comentário. RDM, São Paulo, n. 7, Ano XI,
1972. p. 108-110.
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neo de contratos do mesmo tipo é-lhe essencial.
Não basta, com efeito, dizer que o segurador assume o risco que
pesava sobre o segurado. Essa translação de risco, por si só, não se
verifica com exclusividade na operação de seguro, podendo encontrar-se em outras figuras contratuais, como por exemplo a comissão
del credere (em relação ao comissário), ou a fiança (em relação ao
credor garantido), no que se refere ao risco de não pagamento de
determinado crédito.
Na verdade, a operação de seguro implica a organização de uma
mutualidade, ou o agrupamento de um número mínimo de pessoas,
submetidas aos mesmos riscos, cuja ocorrência e intensidade são
suscetíveis de tratamento atuarial, ou previsão estatística segundo a
lei dos grandes números, o que permite a repartição proporcional
das perdas globais, resultantes dos sinistros, entre os seus componentes. A atividade do segurador consiste justamente na organização dessa mutualidade, segundo a exigência técnica de compensação do conjunto de sinistros previsíveis pela soma total de contribuições pagas pelos segurados.
Por aí se vê que o prêmio de seguro não representa, de modo
algum, para o segurador, a contrapartida do risco assumido em
determinado contrato, mas sim a cota-parte cabível ao segurado na repartição do montante global dos riscos que pesam sobre a mutualidade.
Tomemos, por exemplo, o seguro de incêndio, e admitamos que, de
acordo com as observações estatísticas sobre riscos homogêneos
desse setor, em cada conjunto de 100.000 prédios, 12 queimem totalmente no decurso de um ano. O valor desse risco será, portanto,
determinado fundamentalmente pela fração 12100.000, isto é,
0,00012. Por conseguinte, para a unidade de valor segurado (Cr$
1.000,00) e de tempo estipulado (um ano), cada segurado deverá
contribuir com 12100.000 para a formação da massa comum, o que
permitirá teoricamente ao segurador pagar integralmente os 12 segurados que, naquele período de tempo, serão sinistrados.
Sucede, porém, que os riscos não são apenas considerados em sua
freqüência de realização, mas também em sua intensidade. A observação estatística poderá, portanto, indicar que para o risco em
causa a intensidade dos sinistros é de apenas 23, ou seja, que os
prédios sinistrados, em seu conjunto, não queimam totalmente, mas
apenas numa média de dois terços do valor global. Em conseqüência, a fração acima indicada deverá ser corrigida como segue:
12100.000 x 23 = 0,00008. Supondo-se, assim, que os 100.000 prédios englobados na mutualidade sejam de valor unitário igual a
Cr$80.000,00, o montante global de sinistros a indenizar, no período considerado, será de Cr$640.000,00 (isto é, 23 de
Cr$960.000,00, que representam 12 x Cr$80.000,00). Em conseqüência, para que o segurador esteja em condições de pagar essa
soma, cada segurado deverá com a quantia mínima de Cr$51,20
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(0,00008 x Cr$640.000,00). Quantia mínima, bem se vê, equivalente ao chamado prêmio puro, ao qual se acrescerá evidentemente o
montante correspondente ao custo do serviço e à margem de lucro
do segurador.
As conseqüências desse fato técnico são de grande relevância jurídica. Como disse Ferri, “no contrato de seguro, os dois termos
do sinalagma não se determinam em função um do outro, mas
passam necessariamente através do diafragma da empresa;
embora tratando-se de um contrato oneroso, a relação entre
prestação e contraprestação não se coloca em referência a um
seguro isolado, mas em relação à massa dos seguros daquele tipo realizados pela empresa” (Manuale di Diritto Commerciale, 2ª
ed., pág. 720). O seguro, portanto, como afirmou Vivante de modo
pioneiro, é essencialmente um contrato de empresa, não apenas
porque a existência desta última constitui um dos seus pressupostos
subjetivos, mas também e sobretudo porque a inserção de cada
contrato num conjunto operacional organizado representa um
dos seus requisitos ou elementos intrínsecos, adentrando no
“esquema casual do negócio” (Ferri, op. cit., pág. 721. Sobre a
distinção entre pressupostos e requisitos contratuais, cf. Orlando
Gomes, Contratos, 3ª ed., pgs. 47 e 48).
A concepção do seguro como contrato aleatório se ressente,
portanto, hoje em dia, de um certo anacronismo (contra, porém, recentemente, Agostino Gambino, L’Assicurazione nella
teoria dei contratti aleatori, Milão, 1964). Para o segurador, em
qualquer ramo de seguro, a supressão da álea em sua atividade
operacional é exigência da própria natureza dessa atividade,
não se podendo nunca considerar cada relação contratual isolada do conjunto. Quanto ao segurado, o pagamento de indenização, no seguro de dano, não pode nunca representar um enriquecimento, e o prêmio pago aparece como o preço da supressão do risco que pesava sobre o seu patrimônio.
É com base nisto, e tão-somente nisto, que se pode juridicamente
distinguir, por exemplo, o seguro de renda vitalícia do contrato oneroso de constituição de renda (CC, art. 1424 e segs.), o seguro de
coisas determinadas da assunção individual - ainda que onerosa - da
obrigação de indenizar.
Fora dessa mutualística, tecnicamente estruturada, não há propriamente seguro, mas um ajuste bilateral assemelhado ao jogo
ou à aposta.

Em escrito posterior, COMPARATO49 persiste afirmando a natureza comutativa do seguro:
49

COMPARATO, Fábio Konder. Ensaios e Pareceres de Direito Empresarial.
Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 537.
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Neste terceiro tipo de obrigação, portanto, a prestação não consiste
numa simples atividade diligente e honesta do devedor em vista de
um resultado, nem muito menos na efetiva produção de um resultado determinado. Se isto fosse exigido, o guarda-costas de Tício não
teria direito à remuneração alguma, caso não tivesse de intervir
contra Caio.
Por conseguinte, conteúdo das obrigações de garantia 50 é a eliminação de um risco que pesa sobre o credor. Eliminar um risco significa 'a fortiori' reparar as conseqüências de sua realização. Mas
mesmo que esta não se verifique, a simples assunção do risco
pelo devedor de garantia representa o adiplemento de sua prestação. “O fato de se não ter verificado o risco, em previsão do
qual se fez o seguro”, reza o Código Civil, “não exime o segurado de pagar o prêmio que se estipulou” (art. 1452).‖

Em seguida, COMPARATO51 publica outro trabalho confirmando sua doutrina:
Toda operação de seguro representa, em última análise, a garantia de um interesse contra a realização de um risco, mediante o pagamento antecipado de um prêmio. Os essentialia negotii
são, portanto, quatro: o interesse, o risco, a garantia e o prêmio.
Para a definição do seguro em questão, basta analisar o interesse e o risco, o objeto e a causa do negócio. (...)
Na técnica de seguros, o risco se define como a possibilidade de um
evento oneroso, afetando o interesse segurável. Tecnicamente, a
garantia contra as conseqüências patrimoniais de realização
desse evento constitui a causa do contrato de seguro. A prestação dessa garantia, independentemente da ocorrência do sinistro e, pois, da obrigação de indenizar, representa, em si mesma,
um bem econômico, valorizando o patrimônio do segurado.

E no seu derradeiro trabalho sobre a matéria, mantém-se
COMPARATO52:

50

São exemplos de obrigações de garantia as do segurador e do fiador, a obrigação do contratante com relação aos vícios redibitórios nos contratos comutativos (Código Civil, art. 1101 e segs.), a obrigação do alienante com relação à
evicção nos contratos comutativos pelos quais se transmite domínio, posse ou
uso (Código Civil, art. 1107 e segs.), a promessa de fato de terceiro (Código
Civil, art. 929).
51
COMPARATO, Fábio Konder. Seguro de Garantia de Obrigações Contratuais.
In: ______. Novos Ensaios e Pareceres de Direito Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1981. p. 353, 360.
52
COMPARATO, Fábio Konder. Notas retificadoras sobre seguro de crédito e
fiança. In: ______. Direito Empresarial. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 444.
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12. No tocante à função que exercem na vida negocial, seguro e fiança pertencem ao gênero dos contratos de garantia, cujo objetivo é
a eliminação de um risco, isto é, a possibilidade de dano a um interesse, proveniente ou não da conduta de uma das partes. Conteúdo
desses contratos é a obrigação de garantia, que constitui um
tertium genus, ao lado das obrigações de resultados e das de
simples diligências.

Cesare VIVANTE53 dizia que o principal fim do seguro “é o de
dar garantia nos segurados”.
Robert ANDRÉ54 em magnífica obra intitulada Fichier General
de Doctrina et de Jurisprudence, ressalta a responsabilidade civil
aquiliana dos seguradores decorrente da obrigação de garantia a que
estão vinculados contratualmente com os seus segurados e em virtude do que devem manter-se especialmente solventes:
(366) - 1º Responsabilite aquilienne de l‘entreprise d‘assurances
vis-à-vis de ses assures.
Une obligation générale de prudence et de diligence, édictée par les
art.. 1382 et 1383 du Code civil, incombe à l‘entreprise
d‘assurances et se superpose aux obligations résultant du contrat
d‘assurance qui la lie à un assuré: respect strict des lois et
règlements de contrôle, de la bonne foi, de l‘équité, des usages;
réserves suffisantes; constitution régulière (voyez notamment art.
118 des lois coordonées sur les Sociétés Commerciales, interdisant
aux entreprises d‘assurances de se constituer sous forme de
Sociétés de personnes à responsabilité limitée); etc.

Ariel Fernández DIRUBE55, ressalta a natureza comutativa do
seguro:
Se trata entonces de la transformación por la parte de las empresas aseguradoras, en su carácter de intermediarios financieros, del interés individual amenazado, agrupándolo técnicamente para lograr una solidaridad implícita en el conjunto, que
proporciona los medios necesarios para procurar el funcionamiento eficiente del sistema resarcitorio frente a la producción
de los daños previstos.
Esto és prácticamente, lo que dijo Chaufton hace más de un siglo,
53

VIVANTE, Cesare. Instituições de direito comercial. Lisboa: Livraria Clássica,
1910. p. 271.
54
ANDRÉ, Robert. Responsabilités des Assureurs. In: ______. Les Responsabilités. Bruxelas: Bureau D‘Études R. André, 1981. Fichier Général de Doctrina et
de Jurisprudence. p.497.
55
DIRUBE, Ariel Fernández. Manual de Reaseguros. Buenos Aires: Biblioteca
General Re, 1993. v. 2. p. 20-21.
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cuando sostuvo que el seguro ―es la compensácion de los efectos
del azar, por la mutualidad organizada siguiendo las leyes de la estadística‖.
Pero las predicciones probalísticas no valen para cada individuo, sino que su validéz se limita al comportamiento promedio
de un universo o población (conjunto de bienes, objetos, personas, etc.) homogéneo cualitativa y cuantitativamente, durante
un suficiente período de tiempo.
Si se ha efectuado un relevamiento estadístico lo suficientemente
amplio en el espacio y en el tiempo, será posible determinar por
ejemplo, que en un año se han de incendiar tres de cada mil edificios de ciertas características. Lo que no se puede predecir es cuáles
serán los tres dañados.
Y aquí aparecen los requisitos necesarios para el funcionamiento
solvente del sistema.

Prossegue o mestre argentino:
El contrato de reaseguro, como el de seguro, es de ejecución continuada o tracto sucesivo, pues la protección otorgada no tiene
solución de continuidad, o sea que transcurre en forma ininterrumpida cumpliendo sus efectos durante toda la vigencia pactada.56

Outro jurista de referência indispensável, J. C. Moitinho de
ALMEIDA57, também explica a natureza comutativa do seguro:
A nosso ver, a prestação do segurador é uma prestação de suportação do risco, de que a prestação material relacionada com
a ocorrência do sinistro constitui mero aspecto, sem autonomia.
Na prestação o que existe de essencial é a satisfação do interesse
do credor, e esta pode resultar de um comportamento quer material quer imaterial do devedor. Não vemos por que limitar o seu
conceito ao dare, fare ou non fare, formas que mais correntemente a
prestação assume, mas que em si não esgotam todos os meios possíveis de satisfação do interesse do credor. Ora a assunção pelo segurador de um risco extra-contratual satisfaz o interesse de garantia do segurado. (...)
À Gefahrtragungstheorie encontra-se muito ligada a idéia de que a
prestação do segurador é uma verdadeira prestação de empresa, isto é, ao assumir o risco ele comprometer-se-ia a utilizar os
meios técnicos adequados a poder cumprir a prestação eventual
relacionada com o sinistro. (...)
A doutrina de suportação do risco permite, assim, a compreen56
57

DIRUBE, Ariel Fernández. Op. cit. p. 51-52.
ALMEIDA, J. C. Moitinho de. O Contrato de Seguro no Direito Português e
Comparado. Lisboa: Liv. Sá da Costa, 1971. p. 27-29
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são do sinalagma contratual e explica por que, subsistindo a
prestação do segurador em toda a duração do contrato, o prêmio não deva ser devolvido na hipótese da não verificação do
sinistro. É no correr o risco transferido para o segurador que se
traduz a sua prestação, constituindo o pagamento da indenização ou da quantia segura aspecto particular da prestação única
de execução continuada.

A estrutura da operação de seguros, como superiormente demonstrado, não pode ser considerada da mesma forma que jogo ou a
aposta. A respeito é interessante a precisão de Marcela H. TRANCHINI58:
El contrato aleatorio debe distinguirse del contrato sujeto a condición. En el contrato aleatorio el álea es un elemento intrínsico al
negocio, es un elemento estrutuctural de el; la condición es sólo
una modalidad, un elemento extrínseco al contrato, que radica en
un acontecimiento futuro que puede no ocurrir a efectos del nacimiento o resolución de un derecho (art. 528).

Ou, como ensina Darcy Bessone, na realidade os aleatórios
são os contratos onerosos em que a extensão (quantum) da vantagem de uma ou de ambas as partes é tal que lhe permite ganhar ou
perder, chances estas radicalmente avessas ao seguro, em que, do
lado do segurador, uma equação precisa determina o preço necessário à prestação da garantia e, do lado do segurado, o chamado princípio indenitário impede venha a lucrar com o evento garantido. Por
isto é indenizatório ou de reposição.
Vejamos a doutrina de BESSONE59:
36 - Como subdivisão dos contratos onerosos, formula-se a distinção entre os contratos em que a extensão das prestações é certa e
avaliável, desde o momento de sua formação, e aqueles em que, por
depender de um conhecimento desconhecido ao celebrar-se o ajuste, tal extensão é inicialmente incerta, em relação às duas partes ou,
pelo menos, a uma delas60. O correspectivo da prestação é, então,
58

TRANCHINI, Marcela. Classificaciones de Los Contratos (Capítulo I). In: H.
STIGLITZ, Rubén S. (coord.) Contratos: Teoria General. Buenos Aires: Depalma, 1993. p. 58.
59
BESSONE, Darcy. Do contrato: Teoria Geral. Rio de Janeiro: Forense, 1987.
p. 100-101.
60
Eis as definições do Code Civil francês: ―Il est commutatif lorsque chacune des
parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire‖ (art. 1.104).
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uma chance de ganhar ou perder.
Dá-se aos primeiros a denominação de comutativos e aos últimos a
de aleatórios ou de sorte. (...)

Soler ALEU61, no mesmo sentido, ensina que o seguro é um
contrato comutativo:
A exploração da empresa de seguros é comutativa, dado que o segurador sabe, antecipadamente, que vantagens, benefícios ou perdas obterá ou suportará com a exploração do comércio de riscos de
forma continuada e profissional. A organização moderna e científica do seguro, a capacitação profissional e a técnica seguradora excluem toda a idéia de álea ou sorte e substituem estes conceitos pelos de probabilidade, que é matemática e tecnicamente determinável pois se apóiam na ciência estatística, na experiência e no cálculo matemático.

Não é diverso o aceito por Vera Helena de Mello FRANCO62
que, frise-se, no esteio da mais autorizada doutrina especializada,
esclarece: “Desde o momento da conclusão do contrato a seguradora presta a garantia de resguardar o segurado contra as conseqüências de um evento futuro e incerto. E é esta garantia, e não a
indenização a contraprestação da seguradora”.
Luís Ruiz RUEDA63 ensina que o legislador de seu país, o México, adotou a noção de que a obrigação principal do segurador é a
de prestar a garantia e não a de pagar a indenização, argumentando:
Se assim não fosse, deveria considerar-se que a prestação do segurador, que é contínua, estaria sujeita a condição suspensiva e a falta
de realização da mesma traria consigo a resolução do contrato e deveria devolver-se o prêmio, posto que tratando-se de contrato bilateral, em que uma das prestações não existe, pela falta de realização
do sinistro, a outra, ou seja, o prêmio deve restituir-se, o que é absurdo.

Esse foi o entendimento consagrado no Projeto de Código Civil elaborado pela douta Comissão que presidiu Miguel Reale, cujo
art. 767 dispõe: “Pelo contrato de seguro, o segurador obriga-se,
mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do
segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”
61

ALEU, Amadeo Soler. Op. cit. p. 90.
FRANCO, Vera Helena de Mello. Novos Contratos Empresariais. Revista dos
Tribunais, São Paulo, 1990. Capítulo Contrato de Seguro. p. 189.
63
RUEDA, Luís Ruiz. El Contrato de Seguro. México: Porrúa, 1978. p. 62.
62

136

FAFICOP CIENTÍFICA – V. 1, N. 1 – NOVEMBRO DE 2001

Mesmo os autores que atribuem natureza aleatória ao contrato
de seguro, não conseguem escapar ao reconhecimento de que a
obrigação do segurador é, sempre, a de prestar garantia. Assim é
que já professava, entre nós, Silva COSTA64, há mais de um século:
“No contrato de seguro alguém garante, mediante um preço, o valor de certos objectos contra sua perda ou dano, oriundo de caso
fortuito; o que garante é o segurador, o garantido é o segurado e o
preço recebe a denominação de prêmio.”
É indispensável a advertência sobre a comutatividade do seguro, pois se a obrigação da seguradora, fundamental, é de prestar
garantia, logo ela o faz desde o início da relação contratual, com
base nas finanças colhidas junto à coletividade de segurados, nos
ativos que imobiliza para assegurar a solvabilidade da empresa que
exerce, em geral e, também, em relação a cada contrato que celebra.
E não, essencialmente, pagando ou deixando de pagar determinada
indenização.
O segurador cumpre sua obrigação, fundamentalmente, prestando garantia ao regular desenvolvimento da economia humana,
preservando as forças produtivas, mesmo que, por razões múltiplas
não ocorra um sinistro com um determinado segurado ou, ocorrendo, não venha a ser paga, porque eventualmente indevida, uma específica indenização.
Constitui, por isso, direito de cada segurado, o controle sobre
a solvabilidade de sua seguradora – e co-seguradoras – ou qualquer
ato que implique ameaça ou lesão à garantia adquirida com a celebração do seguro. Desse modo, não é necessário que um determinado segurado tenha sofrido um sinistro para que possa exigir da sua
seguradora o cumprimento da obrigação de garantia. Pagamentos de
indenizações indevidas, constituição de reservas insatisfatórias, má
gestão de planos de co-seguro, enfim, tudo quanto possa ameaçar a
solvabilidade que esforça a garantia devida ininterruptamente e ab
initio, representa inadimplemento do segurador perante todos e cada
um dos seus segurados, conformando direito difuso, e gerando efeitos imediatos.

64

COSTA, José da Silva. Seguros Marítimos e Terrestres. Rio de Janeiro: H.
Laemmert, 1883. p. 2.
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IV - A BOA-FÉ “OBJETIVA”

Demonstrada a relevância social do seguro, a incipiência de
seu estudo, especialmente nos meios jurídicos brasileiros, a necessidade de um tratamento técnico uniforme dos contratos e, finalmente, a comutatividade imanente do negócio securitário, outro tema
fundamental exige abordagem: a especialíssima boa-fé que deve
incidir nas relações securitárias.
Parece ser contra-senso falar-se em boa-fé ―objetiva‖. E a rigor o é! No entanto, na disciplina securitária, a chamada boa-fé não
corresponde apenas à intenção boa, mas à informação precisa, muito
diligente, com base no que serão tomadas decisões múltiplas que, a
final, correspondem a uma estrutura técnica desenvolvida e têm o
poder de comprometer a massa de prêmios formada por toda a coletividade.
Assim, nada subjetiva, ou muito pouco subjetiva, será a qualificadora dessa fé. Basta que objetivamente tenha sido omitida uma
informação importante para a decisão a respeito do contratar ou não
contratar um seguro, sua modalidade, grandeza etc., ou tenham sido
prestadas de forma equivocada as pertinentes informações, para que
incidam as normas jurídicas, de ordem securitária, protetoras da
―boa-fé‖.
Não é raro ouvir-se, como já salientado, mesmo que em sede
judiciária, genérica expressão de censura segundo a qual ―a seguradora aceitou o risco não pode alegar circunstâncias posteriores
para escusar-se do pagamento da indenização‖.
Essa matéria, tratou-a nosso direito positivo, dentre outras,
nas regras dos arts. 1.443 e 1.444, do Código Civil:
Art. 1.443. O segurado e o segurador são obrigados a guardar no
contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, assim a respeito do objeto, como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.
Art. 1.444. Se o segurado não fizer declarações verdadeiras e completas, omitindo circunstâncias que possam influir na aceitação da
proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito ao valor do seguro,
e pagará o prêmio vencido.

Estas normas – especialmente a segunda que se dirige para o
comportamento do segurado no momento da proposta – correspondem a uma armadura sem a qual é impraticável a operação de seguro que, como já visto, exige imensa massa de negócios e extrema
celeridade.
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Com efeito, as seguradoras, chamadas a emitir, a cada dia, milhares de documentos de cobertura (apólices, notas de cobertura e
endossos), não têm como examinar um a um os riscos que lhes são
submetidos.
Impõe-se-lhes, salvo evidente impossibilidade técnicosecuritária, aceitar os riscos e emitir os documentos para sua garantia, aplicando os esquemas de pulverização (resseguro e/ou coseguro) –ue atuam no interesse mútuo das companhias de seguros, e
dos segurados – considerando-os para a indispensável adequação de
suas reservas, enfim, processando os mecanismos necessários à solvabilidade que esteia a garantia prestada.
Daí porque se diz que mais do que em qualquer outro negócio
jurídico, no contrato de seguro a boa-fé é um elemento importantíssimo e de tal modo inerente a essa relação que uma ligeira impugnação pode acarretar a perda de direitos àquele que dela depende.
A doutrina, nacional e estrangeira, ressalta a importância da
informação e comportamento fidedignos, especialmente do segurado, no pertinente ao contrato de seguro.
Uma postura – segundo o que dispõem os artigos 1.443 a
1.445, do Código Civil –, que desatendida pode levar à perda do
direito à indenização, se não à nulidade do contrato.
Clóvis BEVILAQUA65, comentando o artigo 1.443, do Cód. Civil, ensina: “Diz-se que o contrato de seguro é um contrato de boafé. Aliás todos os contratos devem ser de boa-fé. No seguro, porém,
este requisito se exige com maior energia, porque é indispensável
que as partes confiem nos dizeres uma da outra”.
Carvalho SANTOS66 ministra:
A principal das obrigações do segurado é ser sincero em suas
declarações, no ato de contratar o seguro, devendo agir de boa-fé,
de tal sorte que o valor do seguro não exceda ao da coisa segurada,
nem omitindo circunstâncias que pudessem influir na aceitação
da proposta ou taxa de prêmio.

Pontes de MIRANDA67: “De qualquer modo, tem de admitir a
65

BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Rio de
Janeiro: Rio, 1.979. v. II. Edição histórica. p. 573.
66
SANTOS, Carvalho. Código Civil Brasileiro Interpretad. 10. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1982. v. XIX. p. 293.
67
MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. 2. ed. Rio de Janeiro:
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boa-fé e contar com a boa fé com que o interessado se manifesta.
Daí dizer-se que o contrato de seguro é „uberrimae fidei‟”.
Essa postura de precisa idoneidade por parte do segurado é
especialmente importante, como também adverte Carvalho SANTOS68: “A má-fé do segurado produz conseqüências muito mais
graves que a do segurador, razão pela qual é tratada com mais
rigor pelo Código (...)”.
E não é outra a razão pela qual a má-fé do segurado leva à
perda do direito à indenização, mantendo o crédito de prêmio do
segurador.
É o que confirma Clóvis BEVILAQUA69: “O artigo 1.444, porém, só estabelece pena para o segurado que pecar contra esse
preceito, porque ele é que tem maiores possibilidades de fazê-lo
(...)”.
Neste particular, outra vez Carvalho SANTOS70, com apoio em
Clóvis:
Claro que, sendo nulo o seguro, não poderia o segurado exigir a indenização ajustada, tendo, por isso mesmo, muita razão Clóvis Bevilácqua, ao ensinar que o segurado perde o direito ao valor do seguro, porque o contrato é nulo; e paga o prêmio vencido em punição do seu dolo.

E o sempre muito preciso Pontes de MIRANDA71:
Não basta que o que foi dito seja verdadeiro. É preciso que não se
omita o que é de relevância para a atitude do segurador (...) Se
se compararem as regras jurídicas sobre o erro do segurador e as
regras jurídicas dos arts. 86-91, ressalta a especialidade daquelas.
(...) o art. 1.444 tanto incide em caso de aceitação de oferta de primeiro seguro, como de renovação (...), ou de prorrogação, ou de reabilitação. (...).

Não importa, sem regra, se foi o contratante do seguro ou seu
corretor quem praticou o comportamento criticado, como ensina
CLÓVIS72 ao comentar o art. 1.445: “Trata-se, neste artigo, de atribuir ao mandante responsabilidade pelas inexactidões ou omissões
Borsoi, 1964. Tomo XLV, §4.923.3. p. 323.
SANTOS, Carvalho. Op. cit. p. 292.
69
BEVILAQUA, Clóvis. Op. cit., 1.979. p. 302.
70
SANTOS, Carvalho. Op. cit. p. 302.
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MIRANDA, Pontes de. Op. cit. p. 324-325.
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BEVILAQUA, Clóvis. Op. cit., 1.979. p. 574.
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que tenha commettido o mandatário”.
Justamente por essa razão, à vista dos dispositivos legais, independentemente do elemento dolo (má-fé), a reticência, a omissão,
enfim o não cumprimento cabal do dever de informar precisa e integralmente a seguradora a respeito das circunstâncias influentes na
contratação (aceitação do risco e taxa do prêmio) conduz ao mesmo
resultado, ou seja, à perda do direito à indenização e à subsistência
da obrigação de pagar o prêmio vencido.
Ademais, a doutrina é unânime ao dizer que, mesmo não se
verificando má-fé ou dolo, a mera reticência ou omissão conduzem
à aplicação da regra contida no art. 1.444 do Cód. Civil c.c. o § 2º,
do art. 11 da ―Lei de Seguros‖, isto é, à perda do direito à contraprestação secundária (efetivização da garantia ou indenização) e à
obrigação de pagamento do prêmio vencido. Assim é que Carvalho
SANTOS73, comentando o artigo 1.444, ensina: “A mesma regra vale
com relação às reticências, isto é, com relação às circunstâncias
que poderiam influir sobre o seguro e eram conhecidas do segurado, que, não obstante, as omitiu de boa-fé ou de má-fé”.
Amílcar SANTOS74, que foi diretor-geral do extinto Departamento Nacional de Seguros Privados, talvez seja um dos nossos
célebres autores civilistas que melhor examinou a matéria. De seu
magistério, colhemos duas importantes lições.
A primeira, uma fundamental advertência sobre a interpretação dos seguros, que têm fundamentos específicos:
Partindo do princípio de que o contrato de seguro cria, entre segurador e segurado, obrigações cujo sentido e extensão só podem ser
explicados tendo em vista o fenômeno econômico e social que o
gerou, WILLY VAN EECKOUT sustenta que na interpretação desses contratos deve estar sempre presente essa realidade social e
econômica, que é da essência de tais contratos e que vive dentro da
empresa de seguros, como célula mater de seu mecanismo.
Estabelece, assim, ser impossível, sem uma vista sobre a técnica
das operações de seguro, apreciar o caráter indivisível do prêmio, a
obrigação para o segurado de descrever espontaneamente o risco, a
exclusão do sinistro voluntário, a exoneração do segurador em caso
de falta grave do segurado, o não seguro de tal risco, a prova rigorosa da existência do sinistro, etc.
73
74

SANTOS, Carvalho. Op. cit. p. 296.
SANTOS, Amílcar. Seguro: doutrina, legislação e jurisprudência. Rio de Janeiro: Record, 1959. p. 63-64, 39, 68, 67.
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De fato, o ideal seria que o intérprete, além dos conhecimentos jurídicos indispensáveis, possuísse também conhecimentos técnicos
especializados, de modo a poder melhor ajuizar as questões de seguros. Isso, porém, nem sempre é possível. Daí a existência de
questões, em que as decisões judiciárias colidem fontalmente com a
técnica securatória, promovendo muitas vezes a desconfiança do
público e dificultando assim uma melhor compreensão do instituto.
Tais decisões, porém, tendem a desaparecer, pois um melhor conhecimento do seguro se vai fazendo sentir, principalmente entre os
que, por dever de ofício, julgam e interpretam esses contratos.

A outra lição do mesmo jurista, esforçado em Vivante, diz
respeito ao valor jurídico das declarações feitas pelo segurado:
O valor das declarações do segurado pode ser claramente fixado
nas palavras de VIVANTE:
―O segurador, que não pode em regra prever por si só todas as circunstâncias que podem influir na apreciação do risco, tem que confiar, no maior número dos casos, nas declarações do segurado. Por
isso, este é obrigado a declarar exatamente as verdadeiras condições do risco, isto é, a dizer com exatidão tudo quanto diz, e a dizer
tudo quanto sabe. Se viola o primeiro preceito, faz uma declaração
inexata, se viola o segundo, faz uma reticência; e em ambos os casos o segurador pode requerer a nulidade do contrato, quando as
circunstâncias [in]exatas ou omitidas forem de tal importância, que
o tenham induzido a prestar um consentimento que, se soubesse a
verdade, teria negado. Se, por exemplo, o segurado declara que a
casa tem as escadas de pedra, sendo de madeira, se oculta as avarias
anteriormente sofridas pelo navio e ainda não reparadas, se declara
que seu pai morreu de tifo, tendo morrido de tísica, doença hereditária, o contrato pode ser anulado.‖
As declarações do segurado concernentes, portanto, aos antecedentes e aos elementos do risco, como base que são do contrato, devem
ser completas e verdadeiras. Qualquer inexatidão, ainda que involuntária, constitui causa de nulidade do contrato.
A obrigação de prestar declarações completas e verdadeiras que
tem o segurado, deve ser entendida dentro dos limites do razoável.
Não poderia nunca, essa obrigação, ir além do possível, como seria,
por exemplo, o caso de declarações sobre fatos desconhecidos do
segurado. Este, portanto, só está obrigado a declarar fatos que sejam do seu conhecimento.
A boa-fé, quando houver erro ou falsidade nessas declarações, não
evitará a nulidade do contrato, desde que esta seja suscitada.

E complementa Amílcar SANTOS seu magistério, para desatar
as duas normas antes transcritas:
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As declarações prestadas pelo segurado, ou seu representante legal,
e constantes da proposta, devem ser completas e verdadeiras. A
simples omissão de circunstâncias que possam influir na aceitação
da proposta ou na taxa do prêmio acarretará para o segurado prejuízos sensíveis.
A lei não obriga o segurador a examinar em todos os pontos a veracidade das declarações do segurado na proposta. Por isso o protege
contra as declarações inverídicas. Daí a importância que adquire,
para o próprio segurado, a obrigação que tem de informar e esclarecer completamente o segurador sobre o risco a ser coberto. Qualquer omissão, reticência ou falsa declaração, por ele cometida por
ocasião da contratação do seguro, trará como conseqüência a perda
do direito ao valor do seguro.

A regra, pois, ensina o mesmo estudioso, é a de que venha
―interpretando-se a proposta contra o segurado‖.
É, assim, indisfarçável o acanhamento intelectual de ditos
como “aceitou o risco, recebeu o prêmio, têm de pagar‖.
V - A CELERIDADE DAS OPERAÇÕES.

O seguro é uma indústria complexa, poliédrica e necessariamente de grande massa. Tais características foram abordadas acima.
Pese toda a complexidade, a massa de negócios e a própria
dinâmica dos riscos subjacentes aos seguros impõem um ritmo de
operações que se caracteriza por excepcional celeridade.
Demonstram-no exemplos inúmeros, como este: em poucas
horas, por força de urgência, impor-se-á uma operação de içamento
de um grande transformador aplicado para fins hidrelétricos. O responsável por essa operação pretende assegurar-se contra os riscos
advindos da mesma, que sempre é complexa, delicada e envolve
valores acima da sua capacidade de retenção de riscos. Decide contratar um seguro, procura seus corretores, estes correm atrás da colocação do seguro junto a uma seguradora, com extrema urgência,
tratam pelo telefone, negociam as coberturas e o prêmio, etc. Mas a
seguradora precisa também redistribuir o vultoso risco; afinal sozinha não teria como responder sem comprometer a solvabilidade do
fundo de prêmios que administra. Terá de ressegurá-lo e o ressegurador de retrocedê-lo. Ou então terá de operar a formação de um coseguro discutindo tudo isso como os corretores que representam o
proponente, etc.
Só a mera contratação do seguro, que pode ter decorrências
143

FAFICOP CIENTÍFICA – V. 1, N. 1 – NOVEMBRO DE 2001

durante muitos dias, ou mesmo meses (colocações internas e no
mercado internacional), tornaria impossível a garantia da operação
de içamento do transformador. Ainda mais lento seria o processo
caso a seguradora exigisse uma vistoria sobre o transformador, os
equipamentos que seriam empregados no içamento etc., discutindo
com vários consultores, cada um especializado numa área do conhecimento, complementando diligências, etc.
Fosse assim, sempre, e o seguro jamais atenderia às necessidades dinâmicas às quais se destina. Também não constituiria um
instrumento eficaz para a proteção das forças produtivas expostas a
variada gama de riscos, nem atingiria a necessária massa, sem a
qual é realmente, do ponto de vista econômico, jogo ou aposta.
Numa situação utópica massa + exame prévio, teríamos outros
problemas: quantos médicos, engenheiros, advogados, químicos,
físicos... seriam necessários para atender à demanda das seguradoras? Milhões? E quanto isto custaria? Muito mais caro do que os
próprios interesses asseguráveis? Quem pagaria?
E se fosse necessário regular cada sinistro valendo-se de uma
equipe multidisciplinar de especialistas? Quanto demorariam os
processos em geral e qual seria o custo agregado?
A celeridade imposta aos seguradores no momento da contratação de cada seguro (aceitação ou emissão) e, igualmente, no momento da regulação e liquidação dos sinistros, é inevitável.
Por isso o regime da ―boa-fé‖ é tão fundamental. Por isso a
má informação, ou informação insuficiente, ou imprecisa, ainda que
não culposa, mas desde que, de algum modo possa ter efeitos de tal
sorte que conhecida a verdade o risco seria imediatamente declinado
ou taxado de outra forma, garantido com ressalvas etc., implica a
incidência de uma série de normas protetoras do segurador.
Pedro ALVIM75, atento a essa problemática, faz a seguinte advertência:
O autores são unânimes em sublinhar a significação especial da
boa-fé no contrato de seguro. É que as decisões do segurador se
louvam geralmente nas informações prestadas pelo segurado.
(...) Ainda continua válida a lição de antigos autores: o contrato de
seguro não é somente um contrato de ‗bonae fidei‘, mas de ‗uberrimae fidei‘.
75

ALVIM, Pedro. O Contrato de Seguro. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 130132.
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E salienta o mesmo autor a justificativa da exigência da mais
completa boa-fé, mas não apenas a simples boa-fé, como também a
precisão e a completitude, por parte do segurado, quando da conformação da proposta que apresenta ao segurador:
A celeridade da atividade econômica, incrementada pela rede de
comunicações introduzidas pelo progresso, não pode ficar na dependência de morosos processos de fiscalização ou pesquisa por
parte das seguradoras, às quais são demandadas coberturas imediatas para vultosos e sofisticados riscos industriais ou comerciais; ou
confiam nas declarações do segurado ou tornam difícil e impraticável sua atividade.

Miguel Maria de Serpa LOPES76 também ensina:
O contrato de seguros é um negócio jurídico que exige uma
conclusão rápida. Por isso a sua peça principal consiste nas declarações do segurado, a respeito do seu conteúdo, da proporção dos
riscos e das circunstâncias que possam influir na intensidade de sua
gravidade. Ao segurado, portanto, se impõe um comportamento de
absoluta franqueza e lealdade, o que justifica a série de sanções
contra ele cominadas, no caso de um proceder em contrário à sua
boa fé, em circunstâncias que o segurador não pode se alongar
em pesquisas, fiando-se tão só no dito do segurado. [O artigo de
Sollero é bastante claro a respeito da estruturação técnica dos seguros e a relação dessa base com o direito aplicável].

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL há muito reconheceu
que a proteção legal conferida pelo art. 1.444 advém dessa dinâmica
que implica a inviabilidade de as seguradoras examinarem as propostas previamente à aceitação. A Magna Corte, assim, em venerável acórdão unânime relatado pelo eminente Ministro Cunha Melo,
com a participação dos eminentes Ministros Eduardo Espínola e
José Linhares, decidiu aplicar o artigo por entender que:
Como é sabido, as companhias seguradoras não examinam em todos os pontos a veracidade das declarações feitas pelo segurado nas
propostas de seguros, confiando no que atesta o proponente; por isso mesmo é que a lei as protege contra as declarações inverídicas.77.
76

LOPES, Miguel Maria de Serpa. Bases Técnicas do Contrato de Seguro e sua
Interpretação. In: SOLLERO FILHO, José. Contratos de Seguro. Curitiba: Juruá, 1990. Nota 3. p. 18.
77
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Companhia de Seguros Argos Fluminense X José Pinto Cardoso. Acórdão. Relator: Ministro Cunha Melo. 2ª T. 21
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Esta decisão, é importante salientar, verteu de causa em que se
discutia mera omissão do segurado, ao contratar o seguro, que influía na taxa do prêmio:
Ora, ficou provado nos autos que o segurado declarara na minuta
que serviu de base para a emissão da apólice, que estava vago um
dos prédios, não obstante havê-lo alugado mais de um mês antes
para um estabelecimento de móveis e fabricação de colchões. Essa
falsa declaração influiu na taxa do prêmio que em vez de 750$ foi
de 187$500.78

Em artigo Notas sobre a natureza jurídica e efeitos da apólice
de seguro no direito brasileiro atual, lê-se:
Nenhuma dúvida há quanto ao fato de que a celeridade e informalidade na contratação do seguro há muito constitui uma praxe
em constante desenvolvimento. Os diplomas modernos vêm procurando confeccionar-se de normas que permitam o incremento
dessa vivacidade, reconhecendo o risco de ineficácia e, portanto, de
quebra da ordem jurídica que encerram os preceitos rígidos do direito tradicional.79

VI - FRAUDE

Essa estrita vigilância sobre a boa-fé e, tanto assim, sobre a
fidedignidade objetiva das declarações, quer (a) no momento da
contratação, quer (b) durante a vigência do contrato e, igualmente,
(c) no momento da apresentação de uma reclamação ao segurador,
não advém senão da afiliação do contrato de seguro à noção de publica utilitas.
É a gênese que ressalta, dentre outros, Jose Maria ELGUERO Y
MERINO80:
Un error comúnmente difundido es creer que cuando se defrauda al
asegurador (lo mismo que cuando se defrauda a la Hacienda Pública) se perjudica únicamente el patrimonio de una sociedad, de una
gran empresa de servicios.
Si bien las compañías de seguros son las principales perjudicadas
como sujetos pasivos del delito, no lo son en exclusiva ni resultan
nov. 1939. RF 82635, RE n. 3.564.
Idem.
79
Notas sobre a natureza jurídica e efeitos da apólice de seguro no direito brasileiro atual, RT 687/7.
80
ELGUERO y MERINO, Jose Maria. La estafa de seguro. Madrid: Montecorvo,
1988. p. 118, 126, 147, 187.
78
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altamente defraudadas en el aspecto económico. Las pérdidas ocasionadas por prestaciones indebidas repercuten sobre la masa nacional de asegurados en forma de aumento de primas, reducción en
el reparto de beneficios, reducción de garantías por elevado índice
de sinistralidad.
El bien jurídico protegido no es exclusivamente el patrimonio del
asegurador, sino también el de la coletividad de asegurados y la
misma economía nacional.

E continua o mesmo autor:
Cuando se defrauda al asegurador se produce una dispersión del
perjuicio. Se está estafando a una entidad de gran envergadura patrimonial. El asegurado autojustifica su conducta pensando que su
reclamación es patrimonialmente casi intranscendente para el asegurador. Pero en realidad las compañías de seguros distribuyen las
primas, que son de los diversos particulares asegurados, con lo que
en el fondo se está estafando a muchos miles de asegurados que ven
repercutida en su prima las conductas fraudulentas de determinadas
personas.

Ainda mais:
La estafa al asegurador ya no sólo perjudica a su patrimonio individualmente considerado, sino que la gravedad transciende hacia la
economáa nacional y internacional. El bien jurídico protegido estaría integrado por una pluralidad de intereses en juego que debe ser
especialmente protegido por la incidencia que estas conductas fraudulentas pueden tener en diversos sectores sociales, políticos y económicos.

Assim acaba por concluir Jose Maria ELGUERO Y MERINO:
En resumen puede decirse que la reclamación fraudulenta que se
realiza contra el asegurador consiste en reclamar ilegítimamente el
capital asegurado, utilizando los medios precisos para inducir a
error al asegurador, a consecuencia del cual realiza la disposición
patrimonial perjudicial.

Por tudo isso é que as seguradoras, se por um lado devem atuar no sentido de pagar prontamente as indenizações devidas, por
outro, como reconhecem nossos pretórios, a exemplo do excerto de
v. acórdão do TJMG relatado pelo Desembargador Fernandes Filho,
a seguir transcrito, estão obrigadas a ser vigilantes com o intuito de
evitar pagamentos indevidos, assim impedindo sejam malbaratadas
as economias constituídas pela massa de segurados:
As empresas seguradoras, como já firmou-se, por óbvio, devem ser
vigilantes, não se onerando com liqüidação de sinistros se indevido
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o respectivo pagamento. É até dever seu, sob pena de pôr-se em risco toda política de seguros, ameaçada de ruína por liberalidade das
seguradoras. Por isso mesmo, de reconhecer-lhes o direito de oposição enérgica a tudo que lhes onere o patrimônio de forma indevida.81

Afinal, como sobejamente demonstrado, por essa característica social, por sua inserção na economia como instrumento essencial
de proteção das forças produtivas, o seguro recebe do Estado uma
tal disciplina que atua desde a forma de constituição subjetiva dos
seguradores, obrigatoriamente sociedades anônimas de capital aberto, limites técnicos e operacionais, padronização de cláusulas, coberturas e taxas referenciais para cálculos de prêmios e descontos,
esquemas de pulverização de riscos excedentes e vultosos, capitais
mínimos para operar tendo em vista ramos e regiões, constituição de
reservas técnicas, reservas operacionais, reservas para liquidação
futura de sinistros, investimentos compulsórios etc., enfim um minucioso regime normativo de controle estrito que vem acompanhado de igual regime de fiscalização.
Os seguradores que pretendem continuar suas operações, sem
expor-se à insolvabilidade, devem respeitar o minudente regulamento de sua atividade.
Devem pagar rápido, cumprir ao extremo sua função indenizadora, se devido o pagamento. Mas com igual vigor devem resistir
contra os falsos sinistros, ou os sinistros de causalidade artificialmente eleita, ou os exageros das reclamações. Caso contrário, por
uma ou por outra, estarão inviabilizando o equilibrado exercício de
sua relevante atividade, porque não ampliam a coletividade de segurados (massa) ou porque dilapidam o fundo constituído mediante
critérios atuariais com o sacrifício da mesma coletividade, como
salienta José SOLLERO FILHO82 em palestra organizada pelo CEDES
- Centro de Debates e Estudos do Tribunal de Alçada Cível do Rio
de Janeiro.
A partir do momento em que as regras elementares do convívio social forem consideradas supérfluas, tornar-se-ão imensuráveis
os riscos e impossível a apuração confiável da extensão dos sinis81

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acórdão. Relator:
Desembargador Fernandes Filho. RT 525/192.
82
SOLLERO FILHO, José. A fraude no seguro e sua prevenção. O seguro, esse
desconhecido, EMERJ, Rio de Janeiro, 1994. p. 29-

148

FAFICOP CIENTÍFICA – V. 1, N. 1 – NOVEMBRO DE 2001

tros.
Com efeito, uma das mais graves ameaças à necessária solvabilidade do sistema segurador, como vimos fundamentado na contribuição de economias difusas, é a quebra da sua base atuarial.
E dentre as causas dessa ameaçadora ruptura está a fraude
contra o seguro, tanto mais comum quanto mais acirrada a crise
econômica.
O preço do seguro de um determinado tipo ou classe de risco
é calculado segundo a experiência atuarial específica desse risco e
contemplada à luz dos resultados de todos os demais tipos de riscos
asseguráveis por meio de seguros privados. É identificada, em sua
regularidade e intensidade – parafraseando-se François Ewald –, a
marca do acidente na sociedade.
A quebra forçada dessa regra, seja pela securitização de perdas já ocorridas, seja pela provocação de sinistros, pela alteração
falsa de sua gênese ou pela hipertrofia da reclamação, leva ao aumento gradual dos prêmios, penalizando a coletividade de segurados.
E é até mesmo possível que conduza à própria instabilidade
de determinadas carteiras, desde que sobre elas concentrem-se deletérias realizações forçadas de sinistros.
O seguro não tem como reparar as conseqüências de sinistros
causados, apenas pode garantir riscos, ou seja, a realização casual
dos sinistros. E também não cabe ao seguro atribuir privilégio a um
ou outro segurado sobre os fundos comunitários.
Cabe-lhe reparar o dano efetivamente sofrido, até o limite e
nos estritos termos da garantia comprada. Assim, se o segurado
comprou a garantia de desmoronamento, então, nos limites técnicos e financeiros ajustados fará jus à contraprestação pertinente em
caso de vir a desabar o imóvel assegurado; caso não tenha comprado essa garantia, não fará jus e será criminosa a tentativa de enquadrar por meios fraudulentos os prejuízos causados pelo desmoronamento na cobertura de incêndio ou alagamento, por exemplo.
José SOLLERO FILHO83 – a quem tanto devem o pensamento e
a prática do direito do seguro no Brasil – em artigo intitulado As
83

SOLLERO FILHO, José. As fraudes contra o mercado segurador. Cadernos de
Seguro, Fundação Escola Nacional de Seguros, v. 4., fascículo 22, mai. 1988.
p. 26.
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fraudes contra o mercado segurador, escreve:
Em todo o mundo o mercado segurador é atingido por fraudes as
mais diversas, sendo substancialmente elevados os prejuízos sofridos em decorrência disso. As crises econômico-financeiras que
atingem um país tendem a provocar o incremento de tais ações delituosas, em progressão acentuada, à medida que o mercado não empregue reações adequadas de defesa.
Está mais que comprovado ser a impunidade a causa do aumento
dessa criminalidade, tanto pelo sucesso alcançado pelos que a ela se
dedicam, e principalmente, pelo estímulo fornecido a terceiros, encorajando-os a optar pela fraude, face os vantajosos resultados obtidos.
Em nosso país, a prática das fraudes contra o seguro vem alcançando níveis alarmantes, causando vítimas e elevados prejuízos materiais.
Como conseqüência, sobrevém a elevação dos prêmios e a natural
retração dos clientes, diminuindo o número de segurados e instaurando um fenômeno em espiral (...).

O assunto efetivamente preocupa o mercado segurador. Em
1990 realizou-se no Rio de Janeiro o I Seminário de Detecção e
Prevenção de Fraude em Seguro, lendo-se em artigo publicado na
Revista do IRB:
Na abertura do evento, Carlos Frederico Lopes da Motta, presidente
da FUNENSEG, destacou a importância do seminário, uma vez que
no Brasil não existe um trabalho sistematizado de combate à fraude
no seguro. As perdas com pagamento a sinistros fraudulentos representam prejuízos consideráveis para todos os mercados seguradores
do mundo. Poder-se-ia mesmo afirmar que tais fraudes só são superadas pela fraude contra o Imposto de Renda.
Ressaltou, ainda, Carlos Motta a importância, para o consumidor,
da redução desses prejuízos, uma vez que, fatalmente, ao se combater o problema, as taxas ficariam bem mais reduzidas.
O representante do IRB no evento proferiu discurso no qual enfatizou a importância do Seminário, para o qual a FUNENSEG teve a
feliz idéia de convidar especialistas do College of Insurance, de
Nova Iorque. A fraude é perniciosa não só pelas conseqüências de
ordem financeira que sua ação corrosiva provoca, mas também pelo
relaxamento moral que inocula nas relações da empresa seguradora
com o público. Esse relaxamento é o que explica, mas não justifica,
o fato de segurados, de prestígio social e bom conceito moral, não
hesitarem em extrair efeito nas liquidações de sinistros. Consideram normal – e até justo em alguns casos – acrescer ao orçamento
para reparos do automóvel sinistrado, avarias e defeitos anteriores
ao acidente coberto.
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O combate à fraude contra o seguro, que é tarefa em primeiro lugar
das próprias seguradoras, reclama também a participação dos segurados. Em favor destes últimos revertem, sem dúvida, os resultados
positivos desse combate. A fraude, modificando e ampliando as estatísticas de sinistros, pressiona os custos do seguro. E os segurados
honestos ao cabo de tudo, pagam a conta das fraudes cometidas pelos desonestos.
Cite-se episódio bem ilustrativo, que define a boa mentalidade do
público segurado em relação à fraude contra o seguro. Na Alemanha ocidental, a Associação dos Consumidores, alegando pouca diligência das seguradoras no combate à fraude, exigiu daquelas empresas uma atividade mais intensa e mais vigilante, capaz de tomálas menos vulneráveis à ação negativa dos estelionatários. Isso fez a
mencionada Associação, sob o argumento de que a vulnerabilidade
das seguradoras acarretaria para a massa de segurados o ônus do
custeio da fraude.84

Para terminar, saliente-se que a fraude é, a maior parte das vezes, difícil de ser provada de forma pontual, razão pela qual é imperioso ter em conta a advertência que já fazia Pedro Batista MARTINS85, comentando o art. 252 do CPC de 1.939:
O intuito da Lei foi tornar bem claro que a prova indiciária é a específica dos atos de má-fé e que sempre que se trate de induzir o
dolo, a simulação e a fraude, estes meios de convencimento perdem
seu caráter meramente subsidiário, elevando-se à categoria de prova autônoma e independente de outras. Em regra os juízes, cujo espírito conservador já se tornou proverbial exageram de tal arte a
prudência que se lhes costuma recomendar na interpretação da prova substancial, que esta acabou por se tornar inoperante.
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“O maior bem que podemos oferecer a outrem não é
dar-lhe a nossa riqueza, mas revelar-lhe a sua.”
(Liaveille)

Ensaios e Palestras
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OS ECONOMISTAS E OS DESAFIOS EM UMA SOCIEDADE
GLOBALIZADA/MUNDIALIZADA
Guilherme Gallieni De Andrade Cabral

RESUMO
Numa economia globalizada, o conceito de desenvolvimento
– especialidade do economista – gera muitas indagações. Desenvolvimento econômico é sempre contraponto de desenvolvimento social, haja vista as disparidades entre o processo de evolução dos sistemas econômicos, poupança, investimento e conciliação entre o
desejo de consumo e as necessidades individuais ou coletivas. A
dificuldade para explicar a teoria econômica é que esta surge para
aclarar determinada realidade, limitada no tempo e no espaço, e se
transforma em doutrina. O economista, na sua formação, deve
aprender a interpretar a debilidade das teorias econômicas, a examinar com métodos a realidade e dela extrair os elementos necessários
para representar os termos e os fenômenos econômicos.
PALAVRAS-CHAVE: Economia, teoria econômica, fenômeno econômico, desenvolvimento.
ABSTRACT
In the evolving globalization of economy, the concept of development – speciality of the economist – brings too many questions. Economic development is always the counterpoint of social
development, as is noted in the enormous differences between the
evolutionary process of the economic systems, savings, investments
and the conciliation of comsumption and the individual or collective
needs. The economic theory is something that fits that moment in
time, a circumstance – or set of circumstances –, limited in time and
 Doutor em Economia pela Universidade de Paris, com pós-doutorado na mesma
Universidade; professor convidado de várias Universidades e instituições, lecionando matérias afetas às Relações Internacionais (Globalização/Mercados comuns) em nível de pós-graduação.
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space and then, if it succeeds, it becomes a doctrine; and that's the
difficulty to explain it. An economist, in his formation, must learn
to interpreter the fragility of economic theories, to examine reality
with method and to extract from this reality the necessary elements
to figure out the terms and the economical phenomena.
KEY WORDS: Economy, economic theory, economic phenomenon,
development.
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OS ECONOMISTAS E OS DESAFIOS EM UMA SOCIEDADE
GLOBALIZADA/MUNDIALIZADA
Guilherme Gallieni De Andrade Cabral

O desenvolvimento econômico em uma sociedade globalizada, qualificado por tantos como o maior problema, é matéria da especialidade do economista. Apenas para ilustrar, são citadas algumas das preocupações dos diferentes setores sob a incumbência do
economista: as desigualdades entre os níveis de vida dos grupos
populacionais e as disparidades entre os ritmos de crescimento dos
sistemas econômicos; os grandes desequilíbrios causadores das tensões político-sociais originados pelo desajuste entre a poupança e a
inversão; a oferta de bens de consumo e o desejo de consumidores
em exercer o seu papel; o que a coletividade compra e a sua capacidade de pagar interna e externamente, acrescida a propensão a solicitar do governo toda a sua obrigatoriedade de retribuição ainda
que, no fundo, exija menos Estado...; escolher entre o desejo de
desenvolver-se economicamente e a ansiedade de gastar de imediato
as disponibilidades para programas de caráter mais social, como os
causados pelos contrastes entre os desperdícios visíveis e as necessidade notórias não satisfeitas. Enfim, os desequilíbrios que estão na
raiz dos grandes problemas do macroambiente dos negócios e da
convivência inseridos num contexto globalizado/mundializado, são
de natureza econômica ou têm uma importante dimensão econômica.
No ponto de convergência desse "emaranhado" de problemas,
todos com o selo de urgência – referidos a uma realidade em rápida
mutação que não pode ser fixada senão quando já deixou de ser para
transformar-se em estatísticas –, está o economista. Estará ele preparado para responder a esse desafio?
O jovem aplicado e inteligente que fez conscientemente seu
curso de Economia terá conseguido um conhecimento razoável das
múltiplas dependências dessa mansão senhorial que é a teoria dos
preços. Estará em condições de traçar caprichosos conjuntos de cur159
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vas de indiferença e de discutir sobre a teoria do comportamento do
consumidor e do equilíbrio da firma em diferentes níveis de complexidade. Terá dado muitas voltas em torno das teorias monetárias
e terá feito um árduo esforço para descobrir as linhas de parentesco
entre elas e o corpo central das teorias econômicas. Conhecerá muitas doutrinas sobre os ciclos econômicos, ainda que, no íntimo, esteja convencido de que todas elas dizem mais ou menos a mesma coisa ou não dizem nada. Terá construído alguns esquemas abstratos
para determinar o ponto de equilíbrio dos balanços de pagamento.
Terá avançado algo pelos caminhos imprevistos do modelo keynesiano e talvez saiba combinar com elegância o multiplicador e o
acelerador. Finalmente, terá lido muito assistematicamente sobre
"desenvolvimento econômico", ainda que haja encontrado uma clara conexão entre essas leituras e as boas teorias aprendidas nos
compêndios.
Ao enfrentar-se com o mundo real, porém, esse economista se
sente, para surpresa sua, inteiramente frustrado. Se vai trabalhar em
uma empresa privada, perceberá imediatamente que a análise marginal está desprovida de qualquer alcance prático. Depois de pouco
tempo, se dará conta de que é muito mais importante compreender
as limitações de natureza administrativa e as controvérsias de tipo
fiscal que emanam da vida de uma empresa, que conhecer caprichos
mais sutis da posição de equilíbrio de uma firma teórica. Perceberá
que para fazer um bom estudo de um mercado necessita saber trabalhar muito mais com a imaginação, à base de dados e informações
indiretas, que com as refinadas técnicas de análises.
A desorientação será maior ainda, se o economista for designado para trabalhar no setor público. Nesse passo, perceberá em
pouco tempo que, se tudo que aprendeu não é totalmente inútil, deixou de aprender quase tudo do que é realmente útil. Então surge a
dificuldade ao cursar a pós-graduação. A situação poderá se remediar se o economista tiver recebido uma base adequada que o capacite a complementar, mediante o próprio esforço, sua preparação.
Aqui está a chave do nosso problema.
Para que possa ratificar e complementar sua formação e desenvolver-se a partir de sua própria experiência, o economista deve
ter uma idéia clara do que é a economia como ciência. Deve saber
que esta trabalha com esquemas conceituais, mas os elabora e os
prova, tendo como ponto de partida a observação do mundo objeti160
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vo. Desta forma, o fundamental na formação do economista é que
nele se tenha desenvolvido a postura ativa de maneira sistemática.
Não devemos esquecer que a observação disciplinada da realidade
objetiva é muito mais difícil em Economia do que na maioria das
outras ciências, dadas a grande complexidade e a permanente mutação dessa mesma realidade. Como é impraticável captá-la em toda a
sua complexidade, destacar ou abstrair se torna aquilo que a realidade econômica tem de mais permanente, ou o que é mais representativo nela.
Observar o mundo real é para o economista, de certa forma,
saber esquematizá-lo ou simplificá-lo. Em outras palavras, é saber
reduzir o comportamento dos fenômenos reais à integração de um
número de variáveis suficientemente pequeno para que possamos
integrá-los em um esquema conceitual. Quanto maior é a simplificação, menor é o número de variáveis, mais fácil será integrá-las em
um esquema. Desta forma, em Economia toda a teoria de elevado
rigor corresponde a uma realidade abstrata ao extremo ou muito
simplificada. Em matéria de comércio internacional, por exemplo, a
teoria mais rigorosa é aquela que se refere a um mundo formado
por dois países e um intercâmbio em que se vendem ou se trocam
produtos, etc. .
A grande dificuldade que enfrenta o estudante de Economia
em um país subdesenvolvido é que as teorias que lhe ensinaram são
exatamente aquelas que se baseiam em observações feitas mediante
a máxima simplificação de um mundo real que, ademais, do ponto
de vista estrutural, é fundamentalmente diferente daquele em que
ele vive. Essas simplificações muitas vezes são ditadas pela mera
conveniência do uso de certas técnicas de análise. Não devemos
esquecer que, quem analisa a realidade, adota uma técnica de análise que exige, previamente, a seleção do objeto analisado. E, uma
vez adotada determinada técnica ou método, é comum em Economia que a própria técnica emprestada de outra ciência passe a condicionar a matéria do esforço de teorização. É conhecida a influência esmagadora que o cálculo infinitesimal exerceu sobre os economistas marginalistas, cujos modelos de firma padrão, de consumidor
típico, de equilíbrio parcial, etc..., chegaram a afastar-se quilométricas distâncias da realidade a fim de que o trabalho de teorização
pudesse avançar dentro dos caminhos abertos pela análise diferencial e integral. Mas, não só o predomínio de certas técnicas sofistica161
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das tem contribuído para distanciar o nosso economista do mundo
real. A própria maneira como se apresentam as teorias econômicas
nas faculdades vem contribuindo para o distanciamento do estudante. Ensinar uma ciência pressupõe apresentar seus quadros conceituais como sistemas de hipóteses, cuja eficácia explicativa deve ser
provada com respeito a uma determinada realidade. Não obstante,
entre nós, essa prova raramente se faz no ensino de Economia.
Quanto muito, procura-se demonstrar a consistência lógica interna
do sistema de hipóteses, partindo de um conjunto de definições,
porém, raramente, se aborda o problema de sua eficácia explicativa
com respeito a uma determinada realidade empírica. Em outras palavras, poucas vezes se passa do campo da doutrina ao da teoria.
Entretanto, não se pense que seria tarefa fácil dar esse passo
decisivo do campo das doutrinas (cuja prova se realiza no terreno da
lógica) ao das autênticas teorias científicas (cuja prova reside na
eficácia explicativa) em um país com a complexidade do nosso. A
doutrina se refere a um protótipo ideal, criado em nosso espírito, ao
passo que uma teoria científica se relaciona com um dado mundo
real. O que tem ocorrido em Economia é que uma teoria, formulada
para explicar determinada realidade com limites no tempo e no espaço, é ordinariamente transformada em doutrinas de validez universal. Assim, uma teoria formulada para explicar o comportamento
do balanço de pagamentos de um país como os Estados Unidos, ao
ser universalizada, transforma-se em mera doutrina, que pode servir
para justificar determinadas políticas, mas não para explicar sem
discriminação a realidade de qualquer outro país.
As teorias econômicas falham, assim, por uma dupla debilidade. A primeira deriva de que as hipóteses explicativas são formuladas com respeito ao comportamento de modelos demasiado simplificados, o que em grande parte se deve à aplicação de técnicas de
análises elaboradas para outro tipo de trabalho científico. Essa falha
é de natureza universal e vem sendo superada através de um grande
esforço feito para melhorar a base de observação empírica, mediante a acumulação de informações estatísticas e de outros tipos, bem
como o desenvolvimento autônomo das técnicas de análises.
A segunda debilidade – específica da economia ensinada em
nosso país – tem sua raiz no fato de que as teorias usuais, em sua
generalidade, foram formuladas para explicar o comportamento de
estruturas diferentes da nossa. As diferenças entre estruturas desen162
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volvidas e subdesenvolvidas parecem ser suficientemente grandes
para retirar uma parte substancial da eficácia explicativa de muitas
das teorias econômicas de maior aceitação. Como ainda não existe
um corpo de teorias, ou de variantes teóricas, elaboradas diretamente para explicar o comportamento de uma economia subdesenvolvida, semi-industrializada, com insuficiência crônica de capacidade
para importar e com excedente estrutural de mão-de-obra em todas
as direções, como é a nossa, não é de admirar que o estudante de
Economia saia de sua escola e comece a enfrentar o mundo real
com mais dúvidas e perplexidade.
No que diz respeito à escassez de teorias econômicas de aplicação viável nas estruturas subdesenvolvidas, considera-se que na
formação do economista se deve dar prioridade ao domínio das técnicas que capacitam para observar de forma sistemática a realidade
econômica. Saber examinar metodicamente o mundo real, isto é,
retirar da realidade, com os meios disponíveis, os elementos necessários para sua representação em termos econômicos é mais importante que deter um refinado conhecimento dos mais sutis modelos
estatísticos. Em segundo lugar, devido ao caráter histórico dos fenômenos econômicos, devemos ter em conta que a validez de uma
teoria é muito mais limitada em Economia do que em outras disciplinas científicas.
Nas ciências, poder explicar significa estar preparado para
prever. Também em Economia, temos que explicar dez para poder
prever um, e o que se consegue prever é sempre o mais geral, é dizer aquilo que é comum a uma multiplicidade de fenômenos e, portanto, tem caráter histórico limitado. Em outras palavras: aquilo que
é mais científico em uma determinada realidade é o que pode ser
mais dificilmente previsto. À medida que o econômico se despoja
de seu conteúdo histórico e mais se aproxima de um protótipo abstrato, pode ser previsto em maior grau. Por isso, seria ingênuo atribuir excessiva importância a essa previsão que se refere a uma realidade despojada de seus ingredientes mais específicos.
O economista que possua uma base metódica sólida e uma
clara compreensão do método científico, em geral, tende a ser quase, necessariamente, entre nós, um heterodoxo. Em pouco tempo,
aprenderá que os caminhos trilhados lhe são de pouco valor. Depois
perceberá que a imaginação é um instrumento de trabalho poderoso
e que deve ser cultivado. Em pouco tempo perderá a reverência en163
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tre o que está estabelecido e o compendiado. À medida que chegue
a pensar por sua própria conta, com independência, recobrará a autoconfiança e perderá a perplexidade.
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OBRIGAÇÕES: CONCEITO E CLASSIFICAÇÕES
Nely Lopes Casali

RESUMO
O presente trabalho é uma reprodução da palestra ministrada
aos alunos do Curso de Administração, Ciências Econômicas e Ciências Contábeis da Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e
Letras de Cornélio Procópio. Procuro dar uma visão concisa do Direito das Obrigações, que constitui disciplina dos cursos de Direito
do país.
PALAVRAS-CHAVE: Obrigação, credor, devedor, prestação, cumprimento, inadimplento, perdas e danos.
ABSTRACT
The present work is a reproduction of the lecture supplied to
the students of Administration, Economics and Accountancy of the
State College of Philosophy, Sciences and Letters of Cornélio
Procópio. I tried to give a concise vision of the Legal Obligations,
that constitutes an academic discipline in the Schools of Law in the
country.
KEY WORDS: Obligation, creditor, debtor, execution, bad debtor,
loss or damages.
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OBRIGAÇÕES: CONCEITO E CLASSIFICAÇÕES
Nely Lopes Casali

A origem etmológica da palavra obrigação está no milenar latim. Ob ligatio. Ligatio vem do verbo ligare, que quer dizer liga,
vínculo, sujeição e outras expressões correlatas.
Obrigação significa, portanto, o vínculo de alguém diante de
(ob) outrem, estabelecendo um débito correspondente a um crédito:
temos, assim, o devedor e o credor da chamada relação obrigacional.
A obrigação pode ter várias fontes geradoras.
O ordenamento jurídico de um Estado gera as obrigações jurídicas; as diversas religiões geram as respectivas obrigações religiosas; os Estados soberanos, em suas entidades representativas, criam
as internacionais.
O objeto de nossa exposição é a obrigação jurídica e, dentro
do ordenamento jurídico, há quatro fontes das obrigações jurídicas:
a lei (obrigações legais), o contrato (obrigações contratuais), a manifestação unilateral da vontade e os atos ilícitos.
As obrigações legais resultam do próprio texto das várias leis
que as impõem, como são exemplos as obrigações matrimoniais
(Código Civil, art. 231: “São deveres de ambos os cônjuges”), as
obrigações tributárias (Código Tributário Nacional, art. 113: “A
obrigação tributária é principal ou acessória”), as obrigações processuais civis (Código de Processo Civil, art. 19, referente ao pagamento das despesas dos atos que realizam ou requerem no processo).
As obrigações contratuais resultam das cláusulas estabeleci No dia 21 de junho de 2001, tive a honra de ser convidado pela Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras e pelo Instituto de Ensino, Pesquisa e Extensão, ambos de Cornélio Procópio para ministrar uma aula para acadêmicos
dos Cursos de Administração, Ciências Econômicas e Ciências Contábeis. O
tema versou sobre ―Obrigações: Conceito e Classificações‖ e esta é uma síntese
daquela apresentação.
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das pelos contratantes nas centenas de contratos, possíveis no mundo moderno e que devem ser cumpridas conforme o provérbio adotado em todos os Códigos que se filiaram ao Direito Romano: pacta
sunt servanda.
As obrigações resultantes da manifestação unilateral da vontade devem ser cumpridas por quem a manifestou, como nos casos
de títulos ao portador, promessa de recompensa, proposta de contrato e outros casos, especificamente mencionados pela lei.
Na emissão do título ao portador, emitente, ou emissor ou
subscritor está vinculado à obrigação contida no título desde o primeiro momento em que o colocou em circulação, mesmo contra sua
vontade.
Na promessa de recompensa, o promitente está vinculado à
obrigação prometida tão logo seja anunciada a público, independentemente de quem a venha realizar.
E, no último caso mencionado, a proposta de contrato obriga
o proponente a cumpri-la, ressalvadas as hipóteses que o exoneram.
A última fonte geradora das obrigações jurídicas é o ato ilícito, face ao princípio universal de que todo aquele que causar dano
culposo a outrem é obrigado a indenizá-lo. Esta obrigação tem o
nome especial de responsabilidade civil e em sua evolução histórica, as modernas legislações, inclusive a brasileira, admitem a obrigação de indenizar o dano causado à vítima, independentemente da
culpa.
À primitiva teoria subjetiva da responsabilidade civil, baseada
na culpa do causador do dano, acrescentou-se teoria objetiva, que
impõe o dever de indenizar independentemente da culpa.
Exemplo maior da responsabilidade civil objetiva está no art.
37, § 6º da Constituição brasileira: “As pessoas jurídicas de direito
público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de
serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Todas as obrigações, sejam resultantes da lei, dos contratos,
das obrigações unilaterais de vontade ou dos atos ilícitos, classificam-se em positivas e negativas.
As obrigações positivas compreendem as obrigações de dar
coisas certas ou incertas, de restituir e de fazer.
As obrigações negativas compreendem as obrigações de não
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fazer ou de tolerar que outros tenham determinadas condutas.
As obrigações positivas ocupam noventa por cento do cenário
obrigacional, nelas incluindo-se as alienações de domínio (compra e
venda, doações, permutas, doações em pagamento, alienações judiciais, etc.), as cessões de uso e gozo (locações, comodatos, mútuos,
parcerias, arrendamentos rural e mercantil), as restituições das coisas cedidas ao final do termo de cessão e as obrigações de fazer
contraídas pelo locador de serviços e empreiteiros.
As obrigações negativas têm seu maior campo de existência
nas proibições legais, como, por exemplo, no uso nocivo da propriedade (Código Civil, art. 554), na obediência aos Códigos de Obras
e Posturas Municipais (uso adequado do solo urbano conforme o
Plano Diretor Municipal), no Código Nacional de Trânsito (onde
estão tipificadas as dezenas de condutas que os motoristas não devem praticar), na legislação agrária, ambiental, trabalhista e tantas
outras.
Todas estas obrigações jurídicas positivas e negativas estão
sujeitas a outras classificações, segundo várias concepções.
Sintética e superficialmente, as classificações são as seguintes:
QUANTO AO NOMEM IURIS: NOMINADAS E INOMINADAS.

Nominadas são as que têm nomes dados pela legislação, como
são obrigações matrimoniais, locaticiais, comodatárias, mutuárias, e
empregatícias; inominadas não têm nomes próprios; são ―pagãs‖,
como são as decorrentes dos chamados ―rolos‖, picaretagens.
QUANTO À TIPICIDADE: TÍPICAS E ATÍPICAS.

Típicas são as que têm certo modelo, determinado padrão,
como, por exemplo, locação de coisas que devem ser infungíveis
(art. 1.188 do Código Civil); as atípicas fogem ao modelo, do padrão estabelecido pela lei, sendo exemplo a locação de coisas fungíveis, como pratos, talheres, copos, etc., que por outros, da mesma
qualidade, espécie e quantidades, possam ser substituídos.
QUANTO À VALIDADE: VÁLIDAS, NULAS, ANULÁVEIS E INEFICAZES.

Válidas são as que preenchem todos os requisitos de validade
do ato jurídico, estabelecidos no art. 82 do Código Civil; nulas são
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as obrigações fulminadas por uma das causas do artigo 145 do Código Civil, ou seja, que tenham sido celebradas por agente incapaz,
que tenha objeto ilícito ou fisicamente impossível, que não tenha
observado a forma prescrita em lei, que não tenha observado a solenidade por ela estabelecida ou que tenha nulidade nela expressa ou
tenha efeitos negados pela lei; anuláveis são as obrigações contraídas por relativamente incapazes ou eivadas por erro, dolo, coação,
simulação e fraude contra credores; ineficazes são as contraídas
contra terceiros em detrimento do credor originário, não prejudicando sua titularidade ao crédito, como é a fraude à execução, tipificada no art. 593 do Código de Processo Civil.
QUANTO À FORMA: FORMAIS E NÃO FORMAIS.

Formais são as obrigações para as quais há necessidade de observância da forma substancial determinada pela lei para que sua
validade seja reconhecida, como são exemplos as obrigações que
transferem direitos reais sobre bens imóveis, nos termos do art. 134
do Código Civil, nas quais a forma é a escritura pública; não formais são as válidas qualquer que seja a forma escolhida pelo credor
e devedor.
QUANTO À SOLENIDADE: SOLENES E NÃO SOLENES.

Embora alguns autores, da mais alta respeitabilidade, entendam que formalidade e solenidade se confundam, isto não é verdade; a solenidade é um plus que se acrescenta à formalidade; é um
ritual, uma cerimônia, uma pompa exigida pela lei, como são as
presenças das testemunhas no casamento, no testamento, sem as
quais as obrigações são eivadas de nulidade. Nas obrigações não
solenes, geralmente, não formais, não se exige qualquer cerimonial
para sua validade.
QUANTO AO NÚMERO DE VONTADES CONSTITUTIVAS DA OBRIGAÇÃO:
UNILATERAIS, BILATERAIS E PLURILATERAIS.

Na obrigação unilateral basta uma só vontade para que ela
exista, como acontece na emissão do título ao portador de promessa
de recompensa, já visto; nas obrigações bilaterais são necessárias
duas e apenas duas vontades, como nas obrigações matrimoniais;
nas obrigações plurilaterais há mais de duas vontades, seja de credo169
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res ou de devedores. Estas podem ser conjuntas ou solidárias e ambas podem ser ativas, passivas e mistas.
Na obrigação conjunta ativa há uma pluralidade de credores
de um mesmo devedor, podendo cada um cobrar sua parte; na obrigação conjunta mista, há uma pluralidade de credores e uma de devedores, podendo cada credor cobrar sua parte e devendo cada devedor pagar a sua.
Na obrigação solidária ativa há vários credores de um mesmo
devedor, podendo qualquer deles cobrar a dívida por inteiro; na
obrigação solidária passiva há vários devedores de um mesmo credor, devendo qualquer deles ser cobrado da totalidade da dívida; na
obrigação solidária mista, há vários credores de vários devedores,
podendo qualquer um dos credores cobrar por inteiro a dívida de
qualquer um dos devedores solidários.
QUANTO AO OBJETO DA OBRIGAÇÃO: SIMPLES, CUMULATIVA E ALTERNATIVA.

Nas obrigações simples há um só objeto, como, por exemplo,
dar apenas a coisa principal, escrever um livro; nas obrigações cumulativas, também chamadas de conjuntivas, são dois ou mais os
objetos, como, por exemplo, dar a coisa principal e seus acessórios
ou escrever um livro de Direito Civil e outro de Direito Comercial;
e nas obrigações alternativas há vários objetos na relação jurídica
obrigacional, mas o devedor cumpre sua obrigação como um só
deles, à sua escolha, se não houver disposição em contrário; o
exemplo mais comum, no meio rural, é a extinção da dívida com o
pagamento em dinheiro, ou com entrega de cereais ou de animais no
valor correspondente.
QUANTO À RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR: PARITÁRIAS
E DE ADESÃO.

Nas obrigações paritárias credor e devedor estão a par, em
condições de igualdade, podendo discutir amplamente as cláusulas
obrigacionais, como na compra e venda, podendo o comprador escolher a coisa que deseja, discutir o preço, a forma de pagamento, o
lugar e o tempo de entrega da coisa; nas obrigações de adesão, há
subordinação do devedor em relação ao credor, como acontece nas
obrigações do passageiro, em relação à tarifa, horários e itinerários
do ônibus, do avião, do trem, do navio, do barco, etc.
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QUANTO À DIVISIBILIDADE: DIVISÍVEIS E INDIVISÍVEIS.

Divisíveis são as obrigações que podem ser cumpridas por
parte, como é exemplo maior o pagamento da dívida em prestações;
indivisível é a obrigação que não pode ser cumprida em partes, porque o objeto da prestação é indivisível, como, por exemplo, o animal destinado à reprodução.
QUANTO À RECIPROCIDADE ENTRE AS OBRIGAÇÕES: PRINCIPAIS E
ACESSÓRIAS.

Principais são as obrigações que têm vida própria e independem de outra, como são as dívidas contraídas pelo mutuário, pelo
locatário, pelo arrendatário, etc; obrigações acessórias são as que
não tem vida própria e que dependem das principais, como são as
dívidas do fiador, nos contratos de mútuo, locação, arrendamento.
QUANTO À DURAÇÃO: INSTANTÂNEAS E PERIÓDICAS OU SUCESSIVAS.

Obrigações instantâneas são as que nascem, produzem seus
efeitos e se extinguem de imediato, como é a obrigação do comprador que faz o pagamento à vista, e recebe a coisa comprada; obrigação periódica ou sucessiva, ao contrário, é aquela que se prolonga
através do tempo, sujeita a alterações em razão de fatos supervenientes, que acarretam o desequilíbrio da relação obrigacional originária, tornando-a extremamente onerosa para o devedor.
As obrigações periódicas ou sucessivas são o mais fértil campo de aplicação da Teoria da Imprevisão, da qual o Prof. Doutor
Nelson Borges é, atualmente, uma das maiores autoridades brasileiras.
QUANTO ÀS MODALIDADES: PURAS OU INDEPENDENTES E COMPLEXAS
OU MODAIS.

Obrigações puras ou independentes são as que não têm nenhuma das modalidades do ato jurídico: condição, termo e encargo,
como são as obrigações instantâneas; obrigações complexas ou modais estão sujeitas a uma destas modalidades e podem ser condicionais, a termo, com ou sem encargo, constituindo a maioria das obrigações em todos os sistemas jurídicos do universo.
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QUANTO À LIQUIDEZ: LÍQUIDAS E ILÍQUIDAS.

Líquidas são as obrigações certas quanto à sua existência e
determinadas quanto ao seu objeto, nos termos do art. 1.533 do Código Civil; a contrário senso, ilíquidas são as obrigações incertas
quanto à sua existência e indeterminadas quanto ao seu objeto e,
para serem exigidas, é necessária a sua liquidação na forma da lei.
QUANTO AO FIM: DE MEIO E DE RESULTADO.

A obrigação de meio é aquela cujo resultado final não pode
ser garantido pelo devedor; exemplo, a obrigação do cirurgião que
vai fazer a operação no coração do seu cliente e que, apesar dos
avanços da medicina, não vai poder garantir êxito total da cirurgia;
outro exemplo, a obrigação do advogado, ao defender os interesses
de seu cliente em Juízo, não pode ser garantida com o resultado
exitoso; já nas obrigações de resultado, o devedor é obrigado a satisfazer a pretensão do credor, como é o caso da obrigação do empreiteiro que deve executar a obra rigorosamente com seu projeto e
especificações.
QUANTO AO LUGAR DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO: QUESÍVEIS E
PORTÁVEIS.

As obrigações quesíveis devem ser cumpridas no domicílio do
devedor e nele devem ser cobradas pelo credor; obrigações portáveis devem ser cumpridas no domicílio do credor ou no lugar que
ele indicar.
QUANTO À SUCESSÃO CAUSA MORTIS: SUCESSÍVEIS OU TRANSMISSÍVEIS
E INSUCESSÍVEIS OU INTRANSMISSÍVEIS.

Sucessíveis são as que se transmitem para os herdeiros do devedor, como são as dívidas alimentícias (art. 23 da Lei
6.515/26.12.77: A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos
herdeiros do devedor, na forma do art. 1.796 do Código Civil);
obrigações insucessíveis ―morrem‖ com o devedor, como são as
obrigações de fazer, de caráter personalíssimo.
QUANTO À TRANSFERÊNCIA INTER VIVOS: TRANSFERÍVEIS E INTRANSFERÍVEIS.

Transferíveis são as obrigações que podem ser cumpridas por
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terceiros, principalmente nas obrigações de fazer, como é exemplo
maior o substabelecimento do mandato sem reserva de poderes,
expressamente autorizados pelo mandante; intransferíveis são as
obrigações de natureza personalíssima, intuido personae e que somente devem ser cumpridas pelo devedor; costumo dar como
exemplo a intransferibilidade da obrigação do cantor Roberto Carlos para outrem, diante de sua desistência.
QUANTO À CONSENSUALIDADE: CONSENSUAIS E REAIS.

Obrigações consensuais são aquelas que se tornam perfeitamente contraídas, bastando o mútuo consentimento do credor e do
devedor; exemplo maior, a obrigação do comprador existe desde
que ele concordou em pagar o preço que lhe foi pedido e a obrigação do vendedor existe desde que concordou em receber o preço
que pediu; o posterior pagamento do preço é conseqüência de uma
obrigação consensual e a entrega da coisa pelo vendedor é em conseqüência do pagamento do preço; já nas obrigações reais não basta
o mútuo consenso para que a obrigação esteja perfeita, sendo necessária a entrega do objeto da obrigação; é o caso do comodato (Código Civil, art. 1.248: O comodato é o empréstimo gratuito de coisas
não fungíveis. Perfaz-se com a tradição da coisa).
QUANTO AOS EFEITOS: DEFINITIVAS E PRELIMINARES OU PREPARATÓRIAS.

As obrigações definitivas geram atos jurídicos perfeitos e direitos adquiridos, como são as obrigações do alienante do imóvel ao
outorgar a escritura pública de compra e venda, com quitação integral do preço; as obrigações preliminares ou preparatórias, como o
próprio nome diz, antecedem as definitivas, como são os contratos
de compromisso de compra e venda, com cláusula de arrependimento, nos imóveis não loteados.
QUANTO À ONEROSIDADE: ONEROSAS, SINALAGMÁTICAS, BILATERAIS
E GRATUITAS, BENÉFICAS, UNILATERAIS.

As obrigações onerosas, chamadas sinalagmáticas, bilaterais
geram recíprocos direitos e obrigações entre os sujeitos da relação
obrigacional; o exemplo está na reciprocidade de direitos e obrigações entre comprador e vendedor; o comprador tem a obrigação de
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pagar o preço e, pago o preço tem direito de exigir a entrega da coisa; o vendedor tem o direito de exigir pagamento do preço e, tendoo recebido, tem a obrigação de entregar a coisa ao comprador. Entretanto, nas obrigações gratuitas, também chamadas benéficas e
unilaterais, há obrigação para um só dos sujeitos da relação obrigacional, como ocorre com a doação sem encargo: somente o doador
contrai a obrigação de entregar a coisa ao donatário.
QUANTO À SORTE: ALEATÓRIAS E COMUTATIVAS.

Nas obrigações aleatórias o resultado depende da sorte (do latim alea); exemplo, a obrigação do segurador em pagar a indenização ao segurado; se não ocorrer o sinistro, tem a sorte de não pagála; já nas obrigações comutativas, o resultado é uma permuta de
direitos e obrigações previamente determinadas; exemplo, na compra e venda, o comprador sabe de antemão que a coisa comprada vai
lhe proporcionar o resultado querido e o vendedor sabe que o preço
que vai receber corresponde ao lucro desejado.
QUANTO AO RAMO DO DIREITO POSITIVO BRASILEIRO: CONSTITUCIONAIS, ADMINISTRATIVAS, TRIBUTÁRIAS, FISCAIS, TRABALHISTAS,
PREVIDENCIÁRIAS, PENAIS, AGRÁRIAS, AMBIENTAIS, ELEITORAIS,
CIVIS, COMERCIAIS, PROCESSUAIS, ENFIM, TANTAS QUANTOS FOREM
OS RAMOS DO DIREITO POSITIVO NORMATIZADOR.

Para garantia do cumprimento das obrigações, o sistema jurídico brasileiro assegura ao credor as ações de cobrança, cumuladas
com juros moratórios, cláusula penal, perdas e danos, correção monetária, comissão de permanência e demais corolários especificamente contemplados na legislação.
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A HIPÓTESE JON GARFIELD
Jair Ferreira dos Santos

RESUMO
A informação é o insumo básico da economia da vivência
contemporânea. Temos mais experiência da informação que a informação da experiência. Pelo isolamento dos atores sociais, estamos sendo levados a uma intensa dessocialização, que leva a comportamentos cínicos e uma divisão, aparentemente insanável, entre
info-ricos e infopobres. Uns com prestígio, dinheiro e poder, outros
condenados à idiotia.
PALAVRAS-CHAVE: digital divide, e-topias, destruição criadora.
ABSTRACT
Information is the basic input in the economy of contemporary living. We have more information experience than experience
of information. Due to the isolation of the social performers we are
being driven to a deep desocialization which leads to shameless
behavior and a division between info rich and info poor that seems
to be irretrievable. Some have prestige, fortune and power, others
are condemned to idiocy.
KEY WORDS: digital divide, e-topias, creative desctruction.

 Ficcionista, poeta, ensaísta. Autor dos livros de contos Kafka na Cama e A
Inexistente Arte da Decepção; de poesia A Faca Serena e o ensaio O que é PósModerno. Articulista de jornais no Rio de Janeiro e colaborador de várias revistas; responsável por Oficinas de literatura na UFRJ.
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A HIPÓTESE JON GARFIELD
Jair Ferreira dos Santos

"Abaixo de 20 mil dólares por mês só tem idiota", disse um
financista francês citado no Le Monde Diplomatique (CHÂTELET,
1998, p. 109), em 1995. A frase transborda o espírito do tempo:
humor, cinismo, arrogância competitiva ao tomar o dinheiro como
medida para o sucesso e a inteligência, o alto consumo presumido,
desdobrado no prazer de excluir.
O meio-sorriso com que saboreamos a tirada remete a uma
discreta concordância com seu autor. De fato a vida, na versão publicitária que estamos longe de não cortejar, parece valer a pena
somente se temos renda suficiente para gastar à vontade e se o consumo gera distinção numa paisagem social e cultural assolada pela
mediocridade. É o momento, em nós, do puro pragmatismo, atitude
ou estratégia-limite na qual se dissolvem hoje as ilusões políticas,
os devaneios filosóficos.
Mas como nós, os bilhões de cidadãos menos abonados, somos também vítimas da frase, vem a seguir uma reação racionalizante para suspender nossa conivência com o agressor. Afinal a
declaração pertence a um financista, alguém cuja atividade está calcada na premissa "informação é dinheiro". E informação de qualidade ou privilegiada, neste caso, é muito mais dinheiro.
DIGITAL DIVIDE86

Não é difícil perceber na relação entre a frase e seu autor ressonâncias, ainda que repletas tanto da hegemonia do setor financeiro quanto da importância da informação para a economia e os valores contemporâneos.
Tais indícios realimentam a idéia já em voga de que uma nova
divisão social, por sobre as categorias baseadas em classes, gênero e
86

Expressão inglesa que caracteriza um novo fosso social em função da informação digital. Temos de um lado info-ricos e de outro infopobres.
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raça, está se delineando: aquela entre os info-ricos e os infopobres,
isto é, prosaicamente, os idiotas. É a chamada digital divide, divisão
ou exclusão digital provocada pela revolução em curso nas tecnologias da informação, que vem reconfigurando economia e sociedade.
Existem info-ricos e infopobres em todas as faixas de renda, é
evidente, mas tornou-se agora uma banalidade associar os primeiros
à escolaridade elevada, ao domínio de línguas estrangeiras,
brainwork com super-salários, informática, internet e tv a cabo,
enquanto os segundos ficariam atolados na cultura oral ou na escolaridade precária, nos empregos de baixa qualificação e remuneração, na tv aberta com sua teratologia. Se não soa uma verdade absoluta, é no mínimo considerável a probabilidade de que pobres, infopobres e idiotas estejam todos no mesmo barco.
Mas por que seria inevitável vincular o termo idiota aos infopobres? Se as razões parecem óbvias, a sua prática tem aspectos
obscuros. Idiotas em grego antigo significava "simples", "particular", "único", mas também "modesto", "ignorante". Estas acepções
serviram de ponte para que, mais tarde, na psiquiatria, idiota se
transformasse conceitualmente em "deficiente mental", "retardado",
designando o indivíduo fechado em sua singularidade, incomunicável, devido à lesão psíquica ou cerebral. Seu uso corrente, enfim,
desloca estas significações com um toque sardônico, humilhante,
pelo qual a equivalência a "burro", "estúpido", "tapado" serve não
só para rebaixar humana e intelectualmente, via ridículo, como para
excluir.
ECLIPSE DO SENTIDO

São freqüentes as situações do cotidiano em que pronunciamos ou subvocalizamos a palavra idiota, nem sempre esgotadas as
reservas de tolerância e educação. Face a pessoas desinformadas ou
sem desenvoltura com a informação, que não compreendem o contexto no qual se acham ou não entendem nossas mensagens (logo,
frustrando nossos desejos), estabelecemos imediatamente a hierarquia pela inferiorização intelectual e pela sua expulsão para o reino
opaco e risível dos energúmenos. Inversamente, se suspeitamos que
nos desejam mandar para esse mesmo reino, reagimos no ato, atirando: "Está me achando com cara de idiota."
Aqui entra em cena um valor básico dos info-ricos, ancorados
no prestígio da cultura letrada: a ironia. Através dela se resguarda
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uma liberdade, uma superioridade, evitando-se a afronta suprema
que é passar por imbecil. Não se idiotiza sem ironizar. Já os infopobres, subletrados, nunca ou raramente empregam idiota. No seu diaa-dia o protesto contra o irracional ou frustrante se faz com resmungos e palavrões. Não se idiotiza porque não se ironiza. Leva-se a
sério o que deveria ser ridicularizado. Conjugada a problemas com a
informação, a falta de ironia, expressa em geral no desconhecimento
do próprio papel e do significado do termo idiota, torna os infopobres o povo eleito da idiotia.
Defendendo-se pela ironia, os info-ricos crêem conjurar a escalada de estragos que o beócio ameaça desencadear. Para começar,
ele reduz a velocidade da troca de informações. Em muitos casos,
pode bloquear ou inutilizar o fluxo de mensagens, prejudicando as
respostas às demandas. Com isso ocorre eclipses no sentido, cuja
tenuidade se revela então surpreendente. O caso mais comum é uma
instrução mal executada devido à incompreensão do seu texto. De
repente, o boçal borra o sentido das coisas, degrada o mundo em
pura resistência.
Se quisermos radicalizar, o idiota, não previsto script, se mostra irremovível como o desastre, intratável como o acaso.
UTOPIA ON-LINE

Essa dramatização conceitual não é gratuita nem forçada. É
apenas a ilação compatível com a hipérbole dos vinte mil dólares
mensais como divisor de águas entre espertos e otários. Dando asas
à especulação, seu exagero na verdade traz implícita uma utopia: ao
capitalismo midiático-financeiro interessa, idealmente, que o fluxo
de mensagens pelo qual correm os negócios se acelerem sempre
mais e sem obstáculos, para que a performance do sistema – o retorno com risco mínimo do capital ampliado – supere o seu ótimo.
Levadas ao vanishing-point, velocidade e transparência projetam a
miragem dos ciclos de investimento–lucro, produção–consumo a
fluirem em tempo recorde, em toda parte, pelas redes on line, erguendo no horizonte, mediante a comodificação contínua da experiência, a fábula de um mercado sem sociedade.
Ou seja, um circuito pura fluidez informacional sem as opacidades introduzidas pela História, a cultura, a individualidade, as
pulsões que tanto interferem na sustentação de um sentido único nas
mensagens. Nessa fronteira, o espaço e o tempo seriam reconfigura178
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dos na respectiva simulação, cada sujeito se converteria num terminal de acesso compondo o Éden virtual, globalizado, dos info-ricos.
Esta é uma das e-topias87 à solta.
Fantasia que, felizmente, está longe de se realizar. Basta pensar que sessenta por cento dos seres humanos ainda não deram sequer um telefonema! Sabe-se, também, que o ritmo e a lógica da
difusão de tecnologias apresentam guinadas imprevisíveis. A propósito, o recente estouro da bolha acionária da suposta Nova Economia soa como advertência. É notório, igualmente, que os europeus
se mostram menos fascinados que os americanos pelos universos
virtuais.
E a Internet é sem dúvida uma maravilha, mas capitulou docilmente ante o comercialismo. Resultado: em 1999, nos Estados
Unidos, 30 milhões de internautas deixaram de ser usuários constantes para se tornarem navegantes eventuais, quando muito88.
Nenhuma tecnofobia aqui. Trata-se apenas de tentar refletir
com realismo, à distância do clima encantatório produzido pelas
imagens e narrativas que dão suporte a um esforço de vendas e propõem a telemática como panacéia totalizante, credo absoluto.
CENÁRIOS

Mas que destino está reservado à grande massa de infopobres
à medida que as linhas mestras de uma cibercultura, bem ou mal,
vão se implantando?
Pode-se imaginar um cenário otimista, menos provável, onde
as forças erráticas do mercado permitam a convivência, a custos
aceitáveis, entre culturas com discrepantes graus de atualidade tecnológica. É o que sempre ocorreu, mas, com a velocidade das mudanças, as margens de manobra estão se estreitando. Numa variante
cristã, os idiotas, bem-aventurados em sua lentidão, sua obtusidade,
comprometeriam de algum modo a evolução das redes com escalas
e valores humanos. Sua inércia impediria a instalação completa de
uma funcionalidade sem coração. Não teríamos portanto nem as
arcádias digitais anunciadas pelos Negropontes, os Pierres Lévys,
nem as distopias antecipadas por romancistas com a têmpera de um
William Gibson, um Bruce Sterling. Não se vê, porém, como sensi87
88

Utopias baseadas na informatização total da sociedade.
JORNAL DO BRASIL, Rio de Janeiro, 28 dez. 2000.

179

FAFICOP CIENTÍFICA – V. 1, N. 1 – NOVEMBRO DE 2001

bilizar a mão invisível do mercado pela misericórdia divina.
Um outro cenário, hiper-realista, neoliberal, e assim tido por
bastante provável, sentencia que os infopobres vão desaparecer, ou
melhor, se desvirtualizar na História por inanidade cognitiva. Na
Sociedade do Conhecimento eles podem sobreviver, mas não no
presente. É a visão coberta ideologicamente pela destruição criadora89 atribuída pelo economista Schumpeter à inovação, e a dizimação dos idiotas em termos nacionais e individuais se fará pela
desconectividade. Sem infra-estrutura informacional, sem peso monetário, eles não estarão plugados nem no presente (isto é, nas telas)
nem no futuro. Seu fim é uma viagem veloz em direção ao passado
por dessecamento, fossilização, à medida que aumenta o gap tecnológico em relação aos países centrais. O abandono da África à própria sorte, no momento, se deve, em muito, ao fato de suas nações
não serem mercados financeiros.
RAZÃO CÍNICA

É duro mas não é tudo. O último cenário parece convergir para a boutade do financista francês e por aí seria interessante, senão
indispensável, descrever a lógica e suas perversões (nem sempre
realizadas mas potencialmente dadas) do relacionamento entre inforicos e infopobres. Sendo essa interação um tanto recente, sem ter
gerado ainda simbologia própria, é natural que se procure nos discursos sociais, como cultura de massa, emblemas contemporâneos
que a ela façam alusão ou mesmo a tipifiquem. Uma linha promissora de investigação está embutida, como se verá, no modelo JonGarfield de cotidiano num mundo informacionalmente denso, modelo elaborado com base nos personagens dos quadrinhos de Jim
Davis.
A tira não focaliza diretamente as novas tecnologias da informação e se presta a outras leituras, mas tem por tema a disputa entre
figuras intelectualmente mais e menos favorecidas. Garfield, o gato
cínico, inteligente, arrogante, preguiçoso e comilão, espezinha sem
tréguas Jon, seu dono carente, crédulo, boa gente mas ingênuo, enfim, pelos padrões vigentes, o perdedor contumaz, o infopobre esperançoso. Garfield maneja uma ironia ora sutil ora impiedosa, coisa
89

Conceito trabalhado pelo economista austríaco Schumpeter para mostrar como
opera a inovação tecnológica num regime de concorrência aberta.
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típica dos info-ricos, e é, aliás, o boneco que mais usa (em pensamento) a palavra idiota ou seus sinônimos e assemelhados. Sua
violência intelectual, sua destreza informacional contrastam com a
disposição amigável, prosaica de Jon.
O gato leva sempre a melhor e nos identificamos com ele pelo
mesmo prazer com que nos identificamos momentaneamente com o
financista francês – o da vitória sobre a mediocridade. Em seguida,
não raro nos compadecemos de Jon, pensamos nas suas limitações,
suas derrotas, e em meio a uma nostalgia do Bem, da Justiça – universais imaginários em extinção – desejamos-lhe dias mais felizes
que, certamente, não virão nas próximas tiras. Algo equivalente aos
inatingíveis 20 mil dólares por mês.
Essa dupla identificação somente é possível porque Jon e Garfield são arquétipos do presente, estão dentro e fora de nós caracterizando os valores competitivos em todas as esferas. Garfield representa a hipertrofia da inteligência pondo em perigo, sob permanente
vontade, a índole patética de Jon. Ambos são aspectos da nossa personalidade num mundo que nos condena ao mesmo tempo a irmos à
guerra e sermos amados.
Nesse ambiente a informação e sua qualidade são medidas de
liberdade, confundida assim no poder. Proporcionam a distinção, a
diferença, a superioridade. Num contexto competitivo, a ênfase no
desempenho informacional é não só o traço pelo qual a extrema
diferenciação atomiza o social, reforma o individualismo, mas também o mecanismo com que se evita a todo custo a igualdade, ou
melhor, o fantasma da igualdade. Reduzida a formas jurídicas e
cidadãs, a igualdade foi expulsa da nossa consciência e vegeta na
passividade, na aridez das regras institucionais de convivência. Seu
fantasma, no entanto, volta para nos atormentar sob vários disfarces: a violência crescente, a anomia cultural, a incerteza exponencial da História – avatares de uma recusa insensata do ser com em
algum nível mais envolvente. Signo disso: morando na mesma casa,
face a uma tolice cometida por seu dono Garfield pensa: “Felizmente Jon não faz parte do meu mundo”90.
Na observação do filósofo e sociologo Jean BAUDRILLARD
(apud MACHADO DA SILVA, 2000, p. 140), “O idiota tecnológico
acredita que a inteligência artificial pode nos salvar da nossa estu90

JORNAL DO BRASIL. Rio de Janeiro, 28 ago. 2001.
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pidez natural”. Ao contrário do que pretendem, os info-ricos partilham originariamente com os info-pobres e os pobres o mesmo barco. A idiotia é assim um buraco negro no qual caímos e do qual
saímos diariamente. E se lutar contra ela é uma inutilidade, senão
idiota, é a partir de sua manifestação em gêneros cínicos da razão,
na animalização da inteligência, como se vê em financistas ou em
gatos de cartoon, que a reflexão poderá divisar novos argumentos
em favor da igualdade sem a idealização revolucionária, o recorte
coletivista.
Mas não tenhamos ilusões. Cética, desencantada, como convém ao pragmatismo reinante, a realidade contemporânea é hostil a
qualquer conceito equalizador. Contradiz a irracionalidade atomizadora chamada mercado, fere a sensibilidade autocentrada. Ela prosseguirá na sua estratégia diferenciadora até o paroxismo, a destruição soft, sem catástrofes, de todos os referenciais simbólicos e naturais que definiram o que conhecemos por humanidade. É na iminência de se atingir esse limite que, com alta probabilidade, o fantasma
da igualdade ganhará corpo numa proposta: é preciso refundar o
homem em escala planetária com base numa condição e aspiração
comuns para que a espécie, e nela o indivíduo, astuto ou idiota, sobrevivam. Nossa confusão é apenas o primeiro passo, vacilante, em
direção ao Pós-humano.
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"Escribir es muy fácil: usted comienza con mayúscula y
termina con un punto; en el medio coloca las ideas."
(Pable Neruda)

Notas e Informações
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DIALÉTICA: PESQUISA E EDUCAÇÃO
Reinaldo Simões de Almeida
João Donizeti Leli
Dora Pimenta Dantas

RESUMO
Este artigo tematiza a dialética como referencial teóricometodológico e sua contribuição para a pesquisa do fenômeno educacional, traçando diretrizes que nortearão o trabalho do pesquisador na produção do conhecimento acadêmico-científico.
PALAVRAS-CHAVE: Dialética, métodos, técnicas de pesquisa, educação e conhecimento.
ABSTRACT
This article focuses on dialetics as theoretical and methodological references and its contribution in the research of the educational phenomenon, establishing directions that will guide the researcher towards the production of academic and scientific
knowledge.
KEY WORDS: Dialetics, methods, research techniques, education and
knowledge.
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DIALÉTICA: PESQUISA E EDUCAÇÃO
Reinaldo Simões de Almeida
João Donizeti Leli
Dora Pimenta Dantas

Este texto, de caráter preliminar e introdutório, tem o objetivo
de refletir sobre a dialética, tomando como ponto de partida o referencial marxista e analisá-la como instrumento de produção de conhecimento bem como sua aplicação na práxis educacional.
DE ONDE PARTIMOS?

Do entendimento de que a dialética, de acordo com CHAUI
(1997, p. 203) é ―a única maneira pela qual podemos alcançar a
realidade e a verdade como movimento interno da contradição‖.
De que o saber pesquisar em educação, numa linha dialética,
exige do pesquisador um conhecimento claro e consistente de algumas proposições:
- O pesquisador, ao produzir conhecimentos segundo a metodologia dialética, deve ter presente em seu estudo uma concepção
dialética da realidade natural e social, do pensamento e da materialidade do fenômeno;
- Os princípios do marxismo devem ser contemplados com a
idéia de que existe uma realidade objetiva fora da consciência, que é
produto resultado da evolução dialética;
- Das leis da dialética – da passagem da quantidade à qualidade, da unidade e luta dos contrários e da negação da negação – e das
categorias – matéria, consciência e prática social;
- Dos conceitos capitais do materialismo histórico-dialético.
TENTATIVA DE COMPROVAÇÃO

Num primeiro momento, devemos salientar que os argumentos definitivos para estas proposições não os temos prontos e acabados, visto que, em nível teórico, de acordo com GRAMSCI (apud
GAMBOA, 1991, p. 105) “implica em rupturas - uma catarse - e um
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processo de trabalho de aproximações sucessivas da verdade, que
por ser histórica é sempre relativa”. Aliado a isso, em nosso meio
universitário, apesar de as pesquisas com matriz dialética serem
promissoras e da existência de trabalhos altamente significativos,
ainda falta tradição no emprego da análise marxista da realidade e
também embasamento teórico-metodológico e epistemológico para
se compreender a complexidade do pensar dialético.
Num segundo momento, tentar comprovar as proposições sem
nos esquecer de que as estamos formulando com o objetivo de refletir sobre elas na tentativa de discuti-las e recolher subsídios para o
enriquecimento de nosso saber sobre a temática.
Argumentando:
Embora Marx não tenha levado a efeito seu projeto de escrever um livro explicando sua concepção de dialética, o texto d‘O
Capital contém muitos elementos preciosos para nós estudarmos
como Marx entendia e explicava a dialética. Há estudos importantes
sobre a dialética n‘O Capital, dentre os quais podemos destacar, por
exemplo, os estudos soviéticos de Rudin, Rosental e Iliênkov, do
polonês Rosdolsky, do tcheco Zeleny e do sueco Helmut Reichelt.
Por mais relevantes que sejam esses estudos, não podem substituir a
exposição da dialética como método, jamais escrita por Marx. Isto
justifica, portanto, as polêmicas em torno do conceito de dialética
em Marx. Quais são, precisamente, suas características essenciais?
Quais são, exatamente, suas relações com a dialética de Hegel? Alguns pontos foram devidamente esclarecidos pelo próprio Marx,
quando postulou as diferenças fundamentais entre o seu método e o
de Hegel, decorrentes do fato deste ser idealista e ele ser materialista.
O ponto de partida da dialética hegeliana é o de que a Idéia –
o Espírito – sai de si mesma, desdobra-se e plasma a contingência
da matéria e inicia o processo de volta a si mesma.
Em Marx, ao contrário, o ponto de partida da dialética é a materialidade do fenômeno, seja ele natural ou social. A tese é a matéria, é a realidade que determina a idéia; a antítese é a idéia, e a matéria transformada pela ação do espírito constitui a síntese dialética.
Fundamental para o pesquisador dos fenômenos educacionais,
que pretende utilizar o referencial teórico-metodológico da dialética, é compreender suas três leis básicas:
- Da passagem da qualidade à quantidade: O processo de
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transformação da realidade se faz por ―saltos‖. Mudanças – ainda
que mínimas – de quantidade vão se aglomerando até provocarem,
em determinado momento, uma mudança qualitativa: o ser deixa de
ser ele mesmo e assume outra essência. O exemplo clássico é o da
água se aquecendo: ao alcançar 100º C, deixa o estado líquido e
passa ao gasoso.
- Da interpenetração dos contrários: A contradição é inerente ao ser das coisas; é a força motriz que provoca o movimento e a
transformação. A contradição é o atrito, a luta que surge entre os
contrários. Mas os pólos contrários da realidade são também inseparáveis, e a isso se chama unidade dos contrários, pois, mesmo em
oposição, estão em relação recíproca. Por estarem em luta, há a
germinação do novo. Assim sendo, o pesquisador em educação, no
domínio desta lei da dialética, deve ter clara a idéia de que velhos
paradigmas precisam ser superados (no sentido hegeliano de superação, ou seja, a superação que conserva = aufhebung) e não destruídos completamente por novos paradigmas.
- Lei da negação da negação: Da interação das forças contraditórias do real, em que uma nega a outra, deriva um terceiro momento: a negação da negação – a síntese – que é o surgimento do
novo. Tese, antítese e síntese: eis a tríade que explica o movimento
do mundo e do pensamento.
É também relevante para o pesquisador em educação, instrumentalizar-se com as categorias da dialética.
De acordo com Hegel, “a verdade é o todo”. A síntese dialética é a visão de conjunto que permite ao homem descobrir a estrutura significativa da realidade com que se defronta, numa situação
dada. E essa estrutura significativa – que a visão de conjunto proporciona – é chamada de totalidade.
Outra categoria do pensamento dialético é a da mediação, segundo a qual aprendemos que, em todos os objetos com os quais
lidamos, existe uma dimensão imediata (que nós percebemos imediatamente, pelos sentidos) e uma dimensão mediata (a qual vamos
descobrindo, construindo ou reconstruindo aos poucos). Ao desenvolver uma pesquisa no campo educacional, o pesquisador deverá
partir do pressuposto de que o conhecimento de educadores e educandos se inicia pelo contato com a imediatez e contingência da
realidade, mas é construído e (des)construído a partir de um complexo de relações mediatizadas. O conhecimento desta categoria
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permite-nos refletir sobre outro elemento imprescindível da realidade: as contradições. Segundo KONDER (1993, p. 49):
As conexões íntimas que existem entre realidades diferentes criam
unidades contraditórias. Em tais unidades, a contradição é essencial: não é um defeito do raciocínio. Num sentido amplo, filosófico,
que não se confunde com o sentido que a lógica confere ao termo, a
contradição é reconhecida pela dialética como princípio básico do
movimento pelo qual os seres existem. A dialética não se contrapõe
à lógica, mas vai além da lógica, desbravando um espaço que a lógica não consegue ocupar.

Quanto a argumentar sobre os conceitos capitais do materialismo histórico-dialético de Marx, apoiamo-nos na afirmação de
TRIVIÑOS (1991, p. 73), em seu livro Introdução à pesquisa em
ciências sociais, segundo a qual:
Não é possível, porém, para o pesquisador, imbuído de uma concepção marxista da realidade, realizar uma investigação, no campo
social, e especificamente na área educacional, se não tem idéia clara dos conceitos do materialismo histórico: estrutura das formações
sócio-econômicas, modos de produção, força e relações de produção, classes sociais, que é a sociedade, base e superestrutura da sociedade, história da sociedade como sucessão das formações sócioeconômicas, consciência social e consciência individual, cultura
como fenômeno social, progresso social, concepção de homem,
idéia da personalidade da educação, etc.

Ocupamo-nos aqui apenas em comentar dois dos conceitos
mais relevantes para o propósito deste trabalho: a concepção de
homem e a de educação, na perspectiva do materialismo históricodialético.
Segundo tal concepção, o homem é um ser social e histórico,
transformador da natureza através do trabalho, embora determinado
por contextos econômicos, políticos e culturais; é o criador da realidade social; é sujeito ativo dos processos, ontologicamente vocacionado a ser o centro da história.
Na esteira desta concepção antropológica, a educação, dialeticamente, é compreendida, segundo GAMBOA (apud FAZENDA, 1989,
p. 103-104), como:
Uma prática nas formações sociais e resulta de suas determinações
econômicas, sociais e políticas; faz parte da superestrutura e, junto
com outras instâncias culturais, atua na reprodução da ideologia
dominante. Numa outra versão, a educação também é espaço de reprodução das contradições que dinamizam mudanças e possibilitam
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a gestação de novas formações sociais.

Ainda, comungando com as reflexões do filósofo italiano Antônio Gramsci sobre a educação, concluímos que a escola é o espaço por excelência de superação e transformação do homem e da
sociedade na medida em que promove o discurso contra-ideológico
das elites dominantes e a ―elevação cultural das massas‖.
ONDE QUEREMOS CHEGAR?

Para a produção de conhecimento acerca do fenômeno educacional a ser pesquisado e como na prática se faz uma pesquisa dialética, é imprescindível saber:
- Que a linha teórico-filosófica e metodológica é produto da
concepção de realidade, de mundo e de vida do pesquisador.
- Que existe, na linha dialética, um procedimento geral que
norteia o conhecimento do objeto e que aí devemos filtrar os métodos e técnicas de pesquisa para investigá-lo.
O saber do fenômeno educacional e de como se faz uma pesquisa,
como já foi afirmado, exige do pesquisador o conhecimento de qual
seja a sua cosmovisão, que, de acordo com GAMBOA (apud FAZENDA, 1991, p. 107) é:
A visão de mundo, entendida como uma percepção organizada da
realidade que orienta a produção da pesquisa, se constrói através da
prática cotidiana do pesquisar e das condições concretas de sua
existência. Isto é, a visão de mundo, que organiza como categoria
mais complexa e abrangente, os diversos elementos implícitos na
concretude de uma determinada opção epistemológica, é a responsável de caráter técnico, metodológico, teórico, epistemológico e filosófico que o pesquisador faz durante o processo de investigação.

Essa concepção de mundo, permeada pelos princípios, leis e
categorias dialéticas, deve ser inserida na escolha e construção do
referencial teórico que constitui o suporte da investigação.
No processo de desenvolvimento de uma pesquisa de caráter
materialista dialético, um procedimento geral orienta o conhecimento acerca do objeto esboçado por TRIVIÑOS (1987, p. 73-74), por
nós retomado e complementado com apoio em Sérgio V. de LUNA
(apud FAZENDA, 1991, p. 21):
a) A “contemplação viva” do fenômeno (sensações, percepções e representações): Nessa etapa do conhecimento do objeto se
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estabelece a singularidade da coisa, de sua existência e diferença de
outros fenômenos, isto é, sua materialidade é passível de ser conhecida pelo sujeito. Metodologicamente, procede-se:
- pela observação – de forma assistemática para a forma sistemática –, o pesquisador chega à existência de um problema a ser
resolvido pela pesquisa;
- pela constatação de que o problema-gerador existe, como ele
se apresenta e sua relevância social, o pesquisador formula-o e passa a realizar um estudo preliminar ou exploratório, quando, num
primeiro momento, levanta-se e seleciona-se o material bibliográfico e documental – dispositivos legais, diretrizes, etc. –, dados estatísticos que fornecerão condições para o pesquisador formular e
delimitar o problema-alvo da pesquisa e, num segundo momento,
levantar hipóteses que nortearão o processo de investigação.
b) Análise do fenômeno, isto é, a penetração na sua dimensão
abstrata: O pesquisador observa os elementos ou partes integrantes
do problema, estabelece as relações sócio-históricas e educacionais
do fenômeno em estudo. Em seguida, elabora conceitos, juízos e
raciocínios sobre o objeto central da investigação (problema) em
função do referencial teórico que norteia a pesquisa bem como determina seus traços qualitativos e quantitativos.
Na seqüência, o pesquisador elabora um conjunto de passos
que permitam obter as informações necessárias para a resposta de
uma pergunta/problema: definindo os instrumentos de pesquisa
(questionário, entrevista, observação, etc); o universo e amostragem
que seja representativa das circunstâncias nas quais se apresenta a
realidade do fenômeno, e, então, coleta os dados e faz o tratamento
estatístico.
c) Realidade concreta do fenômeno: Atingir a realidade concreta do fenômeno significa estabelecer os seus aspectos essenciais,
seu fundamento, sua realidade e possibilidades, seu conteúdo e sua
forma. Configurada a realidade do fenômeno, o pesquisador passa a
analisar e interpretar os dados fornecidos pelos instrumentos de
pesquisa e, neste momento, através da descrição, classificação, análise e síntese, regularidade estatística, determina-se com precisão a
concretude do objeto, para, em seguida, efetuar a discussão dos resultados obtidos quando será possível avaliar o produto segundo os
parâmetros de seu referencial.
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CONCLUSÃO

O método dialético, aplicado ao campo da pesquisa educacional, leva o pesquisador à produção de novos conhecimentos engendrados a partir de conhecimentos já socialmente produzidos, ou
seja, o saber é dinâmico e não estático.
Na esteira da reflexão de Triviños, concluímos que o pesquisador em educação deve ter uma concepção dinâmica da realidade
social. Concordamos, ainda, que não podemos prescindir, quando
pesquisamos, da idéia de historicidade e da íntima relação e interdependência dos fenômenos sociais. A pesquisa educacional nos países do Terceiro Mundo tem um objetivo maior: o de servir aos processos de transformação, dialeticamente falando, da essência da
realidade social que experimentamos, constituída de poucos incluídos e muitos excluídos.
A pesquisa em educação, tomando a dialética como matriz filosófico-metodológica, não deve ser um mecanismo de reprodução
e legitimação da ideologia dominante, mas um instrumento de conscientização, engajamento político e veículo de transformação da
realidade.
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A CAPACITAÇÃO DE PESSOAS PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO
DE JOVENS E ADULTOS E NO ENFRENTAMENTO
AO ANALFABETISMO

Adálcia Canedo da Silva Nogueira
Marli Pedrina Zanini

RESUMO
O presente trabalho explicita o que é o Programa Alfabetização Solidária, fazendo breves considerações sobre a proposta metodológica de alfabetização desenvolvida pela Faculdade Estadual de
Filosofia Ciências e Letras de Cornélio Procópio, e, ao mesmo tempo, relatando resultados concretos conquistados até o presente momento.
PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização, alfabetização solidária, capacitação, proposta metodológica de alfabetização.
ABSTRACT
This article explains what is the Programa Alfabetização
Solidária (Solidary Literacy Development Program), establishing
brief refletions on the methodological proposition to literacy development made by the Faculdade Estadual de Filosofia Ciências e
Letras de Cornélio Procópio, and simultaneously reporting the consolidated results achieved till the present moment.
KEY WORDS: Literacy development, solidary literacy development,
reading/writing skills development, literacy development methodological proposition.
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A CAPACITAÇÃO DE PESSOAS PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO
DE JOVENS E ADULTOS E NO ENFRENTAMENTO
AO ANALFABETISMO

Adálcia Canedo da Silva Nogueira
Marli Pedrina Zanini

INTRODUÇÃO

A elaboração deste artigo tem como objetivo divulgar o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Cornélio Procópio junto ao Programa Alfabetização Solidária – PAS. Trata-se de um programa do Governo
Federal realizado através do MEC, envolvendo parcerias com o
Conselho da Comunidade Solidária, universidades, empresas privadas e prefeituras, em razão da emergente necessidade de um enfrentamento consciente e consistente ao grave problema do analfabetismo que assola o país.
Inicialmente, cumpre-nos explicitar qual é a estrutura do PAS
em nível nacional, bem como as efetivas responsabilidades de cada
parceiro envolvido em sua área de competência. Num segundo momento, passaremos às considerações dos aspectos metodológicos,
buscando evidenciar resumidamente o aporte teórico-metodológico
que dá embasamento a nossa práxis. Finalmente, abordaremos um
pouco da história do Programa nesta instituição de ensino superior
(IES), que visa a inserir-se no campanha nacional de atuação política da capacitação de alfabetizadores de pessoas jovens e adultas e
na possível preparação de alfabetizadores engajados socialmente em
seus municípios.
O QUE É O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA

O PAS é um programa do Conselho da Comunidade Solidária
que volta seus esforços de alfabetização para as áreas de mais alta
concentração de analfabetos jovens de 12 a 18 anos, prioritariamente, e de adultos: Nordeste, 26,10% e Norte, 15,25%.
194

FAFICOP CIENTÍFICA – V. 1, N. 1 – NOVEMBRO DE 2001

O modelo de Alfabetização Solidária propõe a ativa participação da sociedade, essencial para o combate ao analfabetismo. Para
isso, o Conselho da Comunidade Solidária mobilizou parcerias no
âmbito do Governo e da sociedade civil: o Governo Federal (por
meio do MEC), o Conselho da própria Comunidade Solidária, universidades, empresas privadas, prefeituras e comunidades dos municípios onde o programa acontece. Cada parceiro contribui com
recursos humanos, técnicos ou financeiros conforme sua área de
competência.
Os módulos de alfabetização têm a duração de cinco meses e
estão sob permanente avaliação. O Programa procura identificar na
própria comunidade os alfabetizadores – jovens que cursaram ou
estejam cursando o magistério, o ensino médio ou a oitava série do
ensino fundamental. Selecionados, os futuros alfabetizadores têm a
oportunidade de freqüentar curso de capacitação de, no mínimo, 120
horas nos campi das IES parceiras, onde têm um importante acréscimo na sua formação, tornando-se cidadãos mais capacitados a
atuar no desenvolvimento de sua comunidade.
A expectativa é de que os alunos, jovens e adultos analfabetos, possam inserir-se no ensino regular ou ainda incorporar-se em
atividades nas quais poderão utilizar os conhecimentos adquiridos.
A Alfabetização Solidária torna-se uma proposta ágil, simples e de
baixo custo – R$ 34,00 por aluno/mês –, divididos igualmente entre
o poder público e a iniciativa privada.
Ao Conselho da Comunidade Solidária cabe a articulação
dos parceiros e das ações do programa.
Ao MEC compete fornecer o material didático e bibliotecas.
Às universidades cabe indicar o coordenador do Programa,
responsável pela seleção dos alfabetizadores nos municípios, garantindo seu treinamento e capacitação; avaliar mensalmente seu andamento, e estimular a geração de pesquisas acadêmicas, teses e
produção de material didático voltados para o tema alfabetização.
As empresas adotam os municípios, cobrindo as despesas de
hospedagem durante a capacitação dos alfabetizadores e do professor universitário em suas viagens de coordenação aos municípios,
bem como o pagamento de coordenadores e professores municipais
e da merenda diária para os alfabetizandos.
Os municípios fornecem o espaço físico para a realização das
aulas e ajudam a mobilizar a comunidade para divulgar a realização
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do programa, indicando aqueles que necessitam de alfabetização e
buscando garantir a continuidade da educação para aqueles que
aprendem a ler e a escrever.
A FAFICOP vem participando do Programa Alfabetização
Solidária desde junho de 1999, quando foi assinado o convênio com
a Coordenação Executiva Nacional pelo então diretor, professor
Nelson Sberne. Posteriormente, durante a última quinzena de julho
daquele mesmo ano, foi ministrada a primeira capacitação de alfabetizadores, contando com professores dos cursos de Pedagogia,
Letras, Geografia, Administração de Empresas, Ciências Contábeis
e Ciências Econômicas e do Núcleo Regional de Educação de Cornélio Procópio, com experiência em alfabetização de jovens e adultos. Todos compõem uma equipe solidária e estão, juntos, capacitando alfabetizadores dos municípios de Tuntum, São Domingos do
Maranhão e Governador Eugênio Barros, todos no Maranhão, durante os meses de janeiro e de julho, conforme início do módulo,
pelo período de dois anos.
A cada módulo de capacitação, a FAFICOP recebe 42 alfabetizadores maranhenses que permanecem no campus durante vinte
dias. Para a realização desses eventos, é fundamental a parceria com
a comunidade procopense através de suas lideranças políticas, educacionais, culturais e da imprensa escrita e falada. Também se conta
com o apoio de prefeituras, escolas de municípios vizinhos e empresas privadas que abrem suas portas para receberem os nordestinos.
A avaliação tem sido positiva, tendo em vista o depoimento
dos alfabetizadores e secretários municipais de educação que foram
capacitados.
CONSIDERAÇÕES DOS ASPECTOS METODOLÓGICOS

O alto índice de analfabetos no país, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, tem preocupado professores e órgãos governamentais. O analfabetismo no Brasil, sobretudo nas regiões de menor desenvolvimento, continua sendo um desafio, apesar de avanços
teóricos consideráveis, como, por exemplo, os estudos de Paulo
Freire.
Para os adultos das camadas populares, as necessidades mais
primárias como comer, vestir, morar e trabalhar são prioritárias em
relação ao aprender o saber escolar. Isto significa que o trabalho de
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escolarização popular, neste momento de crise econômica, social e
educacional, constitui-se importante enfrentamento.
Considerando-se o fazer pedagógico docente, pode-se perceber que grande parte das dificuldades enfrentadas pelos educadores
reside no próprio ato de educar, nos desafios que brotam na sala de
aula. Os alfabetizadores se defrontam com turmas de 25 alunos jovens e/ou adultos, sem um corpo de conhecimento que possa subsidiar as questões da própria práxis pedagógica, tais como teorias do
conhecimento, noções de lingüística e de desenvolvimento cognitivo. Consideram-se ainda os aspectos materiais de trabalho que em
muitas escolas não são mais do que salões-de-pau-a-pique, alugados, sem instalações sanitárias ou água, e com luz de lampiões a
gás.
A simples militância, por um lado, não é suficiente para enfrentar as limitações impostas pelos condicionantes sociais; por outro, o niilismo não pode levar à desenvoltura de técnica adequada e
ao desempenho eficaz dos alfabetizadores.
Uma alfabetização de jovens e adultos de qualidade requer
compromisso político da IES parceira para atuar eficazmente a fim
de atingir o mínimo desejável: ler e escrever pequenos textos, com
autonomia, mesmo que apresente lentidão e erros de grafia, ou seja,
a concepção de alfabetização norteadora parte do princípio de que
estar alfabetizado não é simplesmente decifrar o código, mas utilizar o mesmo em prol da melhoria das condições de vida.
Com base nesse propósito, nos dados do MEC e da Coordenação Executiva Nacional do Programa Alfabetização Solidária em
relação aos índices de analfabetismo, a FAFICOP pretende:
- Diminuir o índice de analfabetismo nos municípios parceiros
de Tuntum, São Domingos do Maranhão e Governador Eugênio
Barros, todos no Estado do Maranhão;
- Criar oportunidades para que os coordenadores e alfabetizadores do PAS, nos municípios parceiros, envolvam-se em projetos
sócio-educativos que promovam o desenvolvimento do ser humano
como agente transformador, tomando posse da verdadeira cidadania;
- Garantir não só o acesso, mas também a permanência dos alfabetizandos jovens e adultos através do resgate de sua auto-estima,
num processo de descontração, planejamento participativo e valorização da cultura própria e dos saberes acumulados;
197

FAFICOP CIENTÍFICA – V. 1, N. 1 – NOVEMBRO DE 2001

- Garantir a qualidade do programa através do acompanhamento periódico dos coordenadores municipais, monitores pedagógicos e alfabetizadores dos municípios parceiros;
- Encaminhar os alunos alfabetizados para programas que ofereçam continuidade através de cursos supletivos, nos municípios
onde estes existem.
Desde a primeira experiência desenvolvida pela FAFICOP, no
segundo semestre de 1999, contam-se com 30 salas de aula, 10 por
município, com 25 alunos cada, perfazendo o total de 250 jovens e
adultos alfabetizandos por município em cada módulo. Essas salas
funcionam em escolas dos municípios parceiros, salões paroquiais,
salões alugados, associações e centros comunitários. A proposta é
estar o mais próximo possível do local de moradia dos alfabetizandos, mas, principalmente, ser uma alternativa de aprendizagem diferenciada da escola regular, uma vez que grande porcentagem dos
adultos inscritos já vivenciou experiências escolares negativas.
A organização das salas de aula procura respeitar as necessidades dos envolvidos, de forma que até mesmo os horários de entrada e de saída e intervalos para merenda são decididos de comum
acordo através do contato social.
Embora a proposta metodológica do programa esteja fundamentada nos pressupostos de Paulo Freire, ela não é imposta aos
alfabetizadores, sendo que ele próprio fundamenta esta decisão ao
afirmar:
Ao tratar o problema da alfabetização de adultos, jamais a reduzi a
um conjunto de técnicas e métodos. Não os subestimando, também
não os superestimo. Os métodos e as técnicas, naturalmente indispensáveis se fazem e se refazem na práxis. O que me figura como
fundamental é a clareza com relação a opção política do educador
ou da educadora, que envolve princípios e valores que ele ou ela
devam assumir. Clareza com relação ―ao sonho possível a ser concretizado‖.O sonho possível deve estar sempre presente nas nossas
cogitações em torno dos métodos e das técnicas. (Freire e Macedo,
1990, p. 69)

A descoberta coletiva da vida, a reflexão, a valorização da
própria cultura, o falar sem medo, o posicionamento crítico diante
das várias situações, a busca da liberdade e da autonomia, e, principalmente, a retomada da esperança e do sonho são os principais
princípios freirianos.
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Quanto à seleção de alfabetizadores, o primeiro critério adotado é que o mesmo resida no povoado onde funciona a sala de aula,
pois além de evitar problemas circunstanciais, é proposta do método
Paulo Freire o conhecimento da realidade local. O alfabetizador
deve conviver com as pessoas com as quais trabalha e conhecer o
universo de fala da cultura da gente do lugar. Este procedimento
diminui a distância entre o alfabetizando e o alfabetizador, pois este,
conhecendo melhor a realidade social da comunidade de seus alunos
e a palavra que a traduz, os compreende melhor e elabora um plano
de ação mais adequado aos seus interesses e necessidades. Acima de
tudo, o alfabetizador estará valorizando a fala e a cultura de seus
alunos, os quais, dessa forma, percebem-se aceitos como são e, conseqüentemente, não sentem constrangimento nem medo de colocar
suas idéias, aspirações e, também, suas limitações.
O domínio da mecânica da escrita deve ser decorrente de um
conhecimento mais amplo da realidade do educando, isto é, a ―leitura do mundo deve preceder a leitura das palavras”, como o próprio
Paulo Freire afirmava. A partir deste pressuposto, no trabalho de
alfabetização de jovens e de adultos, em um trabalho de coparticipação, são selecionados pequenos textos que servem de ponto
de partida para as reflexões coletivas nos círculos de alunos – grupos organizados –, nos quais seus conhecimentos são reconhecidos
e novos assimilados: Valores e atitudes tornam-se objeto de reflexão e, finalmente, o trabalho técnico de análise da palavra e de mecânica da escrita é feito.
O diálogo constitui o instrumento básico nos círculos e a educação é um ato de amor, coletivo e solidário, pois como salientava
FREIRE: ―ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho”.
Os princípios aqui apresentados, decorrentes de estudos de
Paulo Freire, são discutidos nas capacitações de alfabetizadores e
nas visitas mensais de acompanhamento e de avaliação aos municípios parceiros, como orientação inicial intensiva e como recurso
para a análise de problemas que surgem no decorrer do desenvolvimento do programa. As orientações são feitas através de reuniões
mensais de alfabetizadores nos municípios, em que os professores
universitários discutem com os alfabetizadores, analisam seus relatórios, as produções dos alunos, as dificuldades surgidas e procuram
subsídios para saná-las. Há, portanto, um movimento circular constante entre ação–reflexão–ação.
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Assim, diante de resultados quantitativos e, principalmente,
qualitativos observados desde que a FAFICOP começou a participar
do programa, a proposta é de continuidade, expansão e aprimoramento do trabalho numa perspectiva de promoção social das classes
populares.
UM POUCO DO HISTÓRICO DO PROGRAMA NA FAFICOP

Após a assinatura do convênio com o Programa Alfabetização
Solidária, feita pela direção da FAFICOP, desencadeou-se também
uma ação educativa, comprometida para atender uma clientela muito especial de jovens e adultos, na qual a ação de criar, de recriar, de
formar, de refletir, de criticar, de construir novos conhecimentos, de
propor participação ativa em sala de aula, de abolir, muitas vezes,
quadro e giz, considerando as potencialidades criativas da clientela
envolvida, principalmente quando esta atitude propõe uma situação
concreta de aprendizagem, e, finalmente, de reverter os papéis do
convencionalismo escolar, traduziu-se em verdadeira revolução
pedagógica. A intencionalidade foi sempre a de não continuar na
mesmice mecanicista da escola tradicional.
Os resultados foram positivos. A coordenação do
PAS/FAFICOP conseguiu permanência e sucesso entre os inscritos
no PAS, com um índice ínfimo de evasão nos municípios parceiros,
São Domingos do Maranhão, Tuntum e Governador Eugênio Barros: já são 750 educandos por município que concluíram a etapa de
alfabetização em seus respectivos módulos, VI, VII ou VIII.
A presença da IES trouxe benefícios sócio-políticos aos municípios maranhenses. Nos dois primeiros municípios acima mencionados, desenvolve-se o projeto ―Adote um Analfabeto‖, em parceria com a Escola de Magistério, onde os professorandos, como
cumprimento de sua carga horária do estágio supervisionado e como
critério para seleção da próxima capacitação do PAS, adotam um ou
mais analfabetos e os atendem em suas residências ou em pequenos
grupos em espaço disponível na comunidade, segundo sua disponibilidade de tempo; portanto, nos finais de semana e feriados.
Em Governador Eugênio Barros, a opção foi desenvolver o
projeto ―Reforço Escolar‖, em que os professorandos e professorandas do magistério atuam nas salas de aula do PAS, auxiliando os
alfabetizandos a superarem defasagens de conteúdo.
Em São Domingos do Maranhão, no mês de setembro, os al200
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fabetizandos – pela primeira vez em suas vidas, conforme suas próprias, orgulhosas e emocionadas palavras – participaram de um desfile: o da comemoração ao aniversário da cidade, num pelotão representando o PAS.
O Povoado da Cruz, no mesmo município, mediante a organização política da alfabetizadora do PAS e de seus quarenta alfabetizandos, conquistou a construção de um reservatório de água, solucionando um problema antigo da população local.
Em Tuntum, os 306 alfabetizandos do PAS, após um encontro
solidário festivo, partiram em passeata pela cidade até o ―Núcleo de
Educação de Jovens e Adultos‖, inaugurado nesta oportunidade,
como resultado da intervenção do PAS/FAFICOP. Cumpre salientar
que este local foi idealizado a partir da capacitação dos maranhenses, quando as Secretárias Municipais de Educação, de Cornélio
Procópio e de Bandeirantes, Paraná, subsidiaram consultoria sobre
implantação do Ensino Supletivo na rede.
No dia 19 de outubro de 1999, a UNESCO promoveu em Brasília a entrega do Prêmio Unesco 1999, que é conferido pela representação do organismo no Brasil a instituições públicas, organizações da sociedade civil e pessoas que se destacaram em programas
de relevância social. Na categoria Educação, o Programa de Alfabetização Solidária obteve reconhecimento, por ter preenchido os critérios de credibilidade da instituição e dos parceiros envolvidos, por
ter demonstrado capacidade institucional em termos de continuidade
e por ter apresentado elevado potencial de alcance social. A Coordenadora Executiva Nacional do PAS, Drª Regina Célia Vasconcelos Esteves, no ofício nº 44789, de 29/11/99, enviado à Direção da
FAFICOP, ressalta oficialmente que o recebimento desse prêmio
deveu-se em muito à parceria da FAFICOP que, com seu apoio,
demonstra claramente o propósito de contribuir com o desenvolvimento brasileiro; agradece a preciosa participação no PAS e declara
esperar, cada vez mais, poder contar com o apoio da Instituição para, juntos, consolidarem ações que visem à redução dos índices de
analfabetismo no Brasil.
Anualmente, a FAFICOP se faz representar no Seminário
Nacional de Avaliação do Programa Alfabetização e fulgura entre
as IES que não têm pendências com a Coordenação Executiva Nacional do PAS em relação ao acompanhamento e avaliações, comprovadas via relatórios mensais, presença da coordenação do pro201

FAFICOP CIENTÍFICA – V. 1, N. 1 – NOVEMBRO DE 2001

grama nos municípios parceiros e prestação de contas.
Numa dessas oportunidades, o projeto ―Adote um Analfabeto‖ foi exposto como meio de sensibilização ao processo de educação escolar e de iniciação à leitura e ao letramento.
Também a parceria com o Núcleo Regional de Educação, que
subsidia docentes com atuação na alfabetização de jovens e adultos,
além daqueles docentes da IES com experiência em pesquisa, engajados no programa, serve como referencial a outras instituições e a
outros Estados.
O Programa Alfabetização Solidária, com a participação decisiva da FAFICOP, projeta-se em cenário nacional e, sintetizando o
pensamento presente nesta comunicação, relembre-se o educador
Paulo Freire: ―Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho.
Os homens se educam em comunhão”.
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O ALÍVIO DO ESTRESSE NA CRIANÇA HOSPITALIZADA
Ivani Carvalho Amorim Oliveira

RESUMO
Aborda a questão da hospitalização infantil, no setor de Pediatria da Casa de Misericórdia de Cornélio Procópio, PR, entendendo
que a Psicopedagogia vem ocupando, pouco a pouco, um lugar importante dentro de instituições hospitalares. Parte do pressuposto de
que a criança hospitalizada pode e deve ter atendimento psicopedagógico, respeitando as peculiaridades de cada uma e colaborando
para o seu restabelecimento.
PALAVRAS-CHAVE: Psicopedagogia, Psicopedagogia Hospitalar,
saúde infantil, Educação.
ABSTRACT
The present report approaches the subject of children hospitalization, in the section of Pediatrics of the House of Mercy (hospital)
of Cornélio Procópio, PR. Psychopedagogy is occupying, little by
little, an important place in hospitals. This initiative takes for granted that the hospitalized child may and should have psychopedagogical attendance, respecting the peculiarities of each one and helping
with the health recovery.
KEY WORDS: Psychopedagogy, Psychopedagogy in hospitals, children health care, Education.

 Psicopedagoga Clínica e Hospitalar; membro da Associação Brasileira de Psicopedagogia, seção Paraná; Orientadora Profissional, formada pelo Instituto do
Ser – Psicologia e Psicopedagogia, de Curitiba; mestranda na área de Educação;
fez aperfeiçoamento na área hospitalar em Buenos Aires, Argentina.
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O ALÍVIO DO ESTRESSE NA CRIANÇA HOSPITALIZADA
Ivaní Carvalho Amorim Oliveira

INTRODUÇÃO

A hospitalização infantil tem sido tema de constante interesse
entre os profissionais de saúde, preocupados com os efeitos dos
contextos físico, social e emocional sobre o processo de desenvolvimento da criança.
Entende-se que o trabalho psicopedagógico cria situações capazes de amenizei a dor da criança e prevenir danos futuros, no que
diz respeito à sua integridade psíquica.
Esta proposta se sustenta, porque a criança enferma é um sujeito em desenvolvimento e a Educação não se dá apenas no ambiente tipicamente escolar. Assim sendo, o ambiente hospitalar pode
vir a ser utilizado como campo de trabalho para o psicopedagogo e
beneficiárias serão, sem dúvida, as próprias crianças envolvidas.
A criança hospitalizada, com o afastamento dos familiares,
amigos, escola, sofre profundas reações em nível emocional.
O desconhecido é vivido pela criança com muita insegurança e receios, podendo ocasionar-lhe traumas, às vezes profundos, dependendo da intensidade e da estrutura de sua personalidade. (CAVALCANTE, 1977)

O passo fundamental consiste em despertar a consciência de
todos os interessados sobre a importância do problema e tentar assim criar uma nova mentalidade. Nesse sentido, o trabalho com a
Psicopedagogia Hospitalar, desenvolvida na Pediatria da Casa de
Misericórdia de Cornélio Procópio, PR, tem como objetivos:
- melhorar a qualidade de vida das crianças hospitalizadas;
- intervir junto à criança, de modo a diminuir o impacto emocional causado pelo internamento, no qual a criança é privada da
presença e convívio dos familiares, amigos, escola, ficando carente
de afeto e atenção;
- minimizar possíveis perdas ou atrasos no desenvolvimento
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da criança como conseqüência da hospitalização;
- ampliar a sociabilidade da criança enferma, distraindo-a de
forma a desviar sua atenção da enfermidade, contribuindo com seu
processo terapêutico,
- oferecer atendimento individualizado ou em equipe, visando
aos diferentes aspectos bio-psico-sociais que envolvem a situação
da criança enferma, considerando, inclusive, as dificuldades do próprio tratamento.
O setor de Pediatria da Casa de Misericórdia abriga um serviço de atendimento médico voltado a crianças e adolescentes. Além
dos médicos, que se dividem entre o atendimento clínico destinado
a cada patologia especifica, há uma equipe que atende as crianças e
conta com os seguintes serviços: Enfermagem, Nutrição, Psicologia,
Psicopedagogia e Fisioterapia. Com isso, busca-se um atendimento
multidisciplinar a todos os pacientes internados nessa instituição.
Tal setor presta atendimento a toda região de Cornélio Procópio
(Abatiá, Andirá, Assaí, Bandeirantes, Congonhinhas, Itambaracá,
Leópolis, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Rancho Alegre, Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sertaneja, Uraí...). A
maioria dos pacientes não possui recursos para pagar quaisquer despesas, pois são atendidos pelo SUS – Sistema Único de Saúde. Neste sentido, a Santa Casa existe para melhorar cada vez mais a saúde
da população da região.
O ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO HOSPITALAR

Para que esse processo seja menos traumático, a criança precisa contar com pessoas dispostas a estabelecer uma relação afetiva
com ela. A forma mais habitual de interação da criança com o ambiente hospitalar é através do brincar, que, por si mesmo, é uma
terapia.
A criança, ao jogar e brincar, vence realidades dolorosas e
domina medos instintivos, projetando-os para fora, nos brinquedos,
mecanismo possível, porque muito precocemente ela tem a capacidade de simbolizar.
VIGOTSKY (1989) acrescenta que, para resolver esta tensão, a
criança envolve-se em um mundo imaginário e de ilusões em que
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grande parte dos desejos não realizados pode-se concretizar. Este
mundo é que chamamos de brinquedo.
Fora isso, torna-se extremamente difícil para alguém suportar
o estresse continuamente, sem uma oportunidade de fazer algo relaxante e agradável.
Diante desta necessidade, organizamos uma sala para a ludoteca, ou seja, um espaço lúdico que permita à criança hospitalizada
brincar e interagir com outras crianças que, como ela, encontram-se
sob cuidados médicos em processo de internamento clínico hospitalar.
São inúmeras as razões para a criação desse espaço lúdico que
vão do caráter educacional até o terapêutico. Cita-se que:
- estimulam o desenvolvimento da vida interior e a capacidade
de concentração;
- favorecem o equilíbrio emocional, valorizando sentimentos
afetivos e cultivando a sensibilidade;
- incentivam a valorização do brinquedo como fonte geradora
do desenvolvimento intelectual, emocional e social;
- auxiliam na convivência dos pais com os filhos;
- enriquecem a construção dos conhecimentos e tornam o saber mais espontâneo;
- proporcionam o entretenimento de forma descontraída e prazerosa.
NOSSA REALIDADE

A ludoteca é fruto de uma inquietação própria e desejo de
humanizar o ambiente hospitalar; é uma proposta pedagógica centrada na expressão lúdica criativa. Tem como finalidade possibilitar
a criatividade das pessoas partindo de materiais diversos e múltiplas
situações lúdicas.
Entendemos que são inúmeras as maneiras de educação não
formal, porém todas têm como objetivo principal compreender o ser
humano inserido em seu contexto, criando uma situação de diálogo,
proporcionando uma interação sócio-cultural.
Ao organizar um espaço lúdico, a alegria de viver pode começar em um movimento corporal ou com um sorriso de troca pessoal,
estabelecendo um vinculo, que nos harmoniza, nos sintoniza. É a
criança que cresce sorrindo e vive com esperança.
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A ludoteca traz o impulso lúdico, que é um impulso de vida,
oferece um meio importante para o doente e seus familiares vencer
esta situação e desta forma buscar consciente ou inconscientemente
a recuperação, superando o instinto de morte que age através da
doença; portanto, é um apoio terapêutico em forma de alegria de
brincar e de expressar-se criativamente para todos.
A ludoteca pode ser compreendida como paraíso de jogos para uma co-educação criativa, um espaço lúdico, um mundo real
transformado, a cada dia, pela imaginação de todos que dela participam. É um momento de liberdade, onde cada um pode instalar-se
livremente, organizando os objetos à sua maneira, quer seja para ler,
ouvir música, cantar, brincar, jogar, expressar-se com fantoches ou
fantasiar-se para fazer de conta... Tudo em permanente diálogo entre sujeito e objeto, estimulando a afetividade na alegria de viver. É
um ambiente que proporciona a integração e a melhor inserção do
paciente na instituição hospitalar.
A experiência tem nos mostrado que esse contato traz benefícios tanto ao interno (incentivando ao retorno à vida) como a seus
familiares, que se mostram mais leves, alegres e participantes no
auxílio aos seus, pois, retornam aos quartos com mais esperanças,
confiantes, sorrindo, querendo viver.
DEPOIMENTO DAQUELES QUE PASSARAM PELA LUDOTECA:

―Aqui as horas passam mais depressa. Passamos um momento
alegre.‖ (Uma paciente de 12 anos)
―Aqui a gente se distrai.‖ (Pai de um paciente, 35 anos)
―Achei muito bom, porque eu não sabia o que fazer com meu
filho, ele só chorava. Fomos na ludoteca e ele começou a brincar,
parece que melhorou.‖ (Mãe do paciente Bruno de 5 anos)
―Passamos uma hora boa‖. (Avó do paciente Júnior de 9 anos)
OS MATERIAIS E RECURSOS UTILIZADOS NAS INTERVENÇÕES PSICOPEDAGÓGICAS

- Livros de histórias;
- Jogos: boliche, quebra-cabeças, jogos de encaixes, jogos de
memória, jogos de raciocínio matemático;
- Brinquedos: bolas, fazendinha, bonecas, carrinhos, etc.;
- Técnicas expressivas: massa de modelar, desenho, pintura,
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dramatização, música, recorte e colagem, fantoches, etc.
Obs.: Os temas desenvolvidos com os fantoches são: higiene
pessoal e dental; a importância do medicamento e da alimentação.
ATENDIMENTO

Os atendimentos psicopedagógicos realizados na Casa de Misericórdia são realizados cinco vezes por semana em sessões de
sessenta minutos, por um psicopedagogo clínico, com estágio no
Hospital Infantil Pequeno Príncipe, de Curitiba, e aperfeiçoamento
na área hospitalar, em Buenos Aires. Participa também um grupo de
estagiários do curso de enfermagem. A ludoteca localiza-se em uma
sala ampla e arejada.
Os atendimentos são realizados em grupos ou individualmente, no leito, respeitando as condições físicas de cada paciente, com a
presença do acompanhante, geralmente, a mãe, assim oferecendo
subsídios que enriquecem a interação com a criança, que mantém
um relacionamento mais alegre com seu próprio filho.
Nesses momentos, os pais esclarecem suas dúvidas e são orientados sobre o desenvolvimento dos filhos e sobre o acompanhamento medicamentoso e terapêutico.
A criança, nesse espaço lúdico, explora, manipula, joga, brinca, sente-se feliz. Os materiais utilizados são arrecadados por doações e pelos estagiários do curso de Enfermagem do Centro Educacional Florence, e a Casa de Misericórdia oferece oportunidade para
os alunos desenvolverem a prática hospitalar. O psicopedagogo atua
na orientação desses estagiários, no setor pediátrico, mostrando a
atuação e a importância da Psicopedagogia Hospitalar.
A FAMÍLIA NA RECUPERAÇÃO DA CRIANÇA HOSPITALIZADA

Está garantida por lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente – cap. 1, art. 12 –, a permanência dos pais ao lado dos filhos durante a internação hospitalar.
É muito importante a família acompanhar a criança nesse
momento tão difícil, pois a presença dos pais ajuda em sua recuperação, transmitindo-lhes segurança e tranqüilidade.
As crianças que ficam sozinhas no hospital choram muito, ficam tristes e não se alimentam bem.
A Casa de Misericórdia promove e incentiva o acompanhante
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da família na hospitalização infantil e criou o programa ―Família
Participante‖, dando orientações sobre a importância da família no
desenvolvimento da criança e esclarecimentos sobre as normas hospitalares.
A presença de pessoas próximas tem trazido resultados satisfatórios no tratamento dos pequenos enfermos hospitalizados. A
família recebe orientação sobre como deve proceder para ajudar na
melhoria da qualidade de vida da criança, no período de internamento hospitalar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todo o exposto nos pretende garantir o atendimento psicopedagógico hospitalar, abrir caminho a novos horizontes, novas concepções de tratamento para crianças, que podem ser amenizados
através de uma proposta inovadora.
Humanizar é a palavra chave para todos os procedimentos no
trabalho hospitalar. Mais do que nunca, necessita-se que o trabalho
psicopedagógico hospitalar seja valorizado para torná-lo uma prática cada vez mais imprescindível.
Através deste estudo e texto podem-se perceber os efeitos e
progressos proporcionados às crianças internadas, verificando-se a
necessidade de continuidade do mesmo, para que se possa aprimorá-lo a cada dia.
Todas essas atividades, talvez possam ser resumidas em um
único objetivo: trabalhar pela qualidade de vida das crianças hospitalizadas. A criança deve sentir-se acolhida em sua totalidade, com
sua alegria e com sua dor.
Acredita-se na dedicação!
Acredita-se no amor!
A criança e o adolescente têm direito a um futuro digno, humano e realizador. Faz-se necessário, portanto, sensibilizar a sociedade para a fundamental importância dessas atividades de Psicopedagogia Hospitalar, ampliando suas atividades, seus espaços de atuação e problematizando de modo mais efetivo sua ação e importância.
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"Os homens só respiram livremente quando
irmanados por um ideal comum."
(Saint Éxupéry)

Comunicações
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TESES E DISSERTAÇÕES
Teses de Doutorado e Dissertações de Mestrado, à disposição para consulta na Biblioteca do campus da FAFICOP.

TESES
BORGES, Nelson. Estrutura Doutrinária e Campo Operacional da Teoria da Imprevisão. 1999. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade
Federal do Paraná, Curitiba, 1999. (27.273) CDD 340 B73c.
Orientador: Doutor Luiz Guilherme Marinoni
Data da defesa: 23/11/1999
FENSTERSEIFER, Paulo Evaldo. A Educação Física na Crise da Modernidade. 1999. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação / UNICAMPI,
Campinas, 1999. (28.411) CDD 796 F38e.
Orientador: Doutor Pedro L. Goergen
Data da defesa: 22/12/1999
FREGONEZI, Durvali Emílio. A tradução, uma abordagem lingüistica:
estudo de um romance em língua portuguesa – do Brasil – e sua edição em
língua francesa. 1984. 2 v. Tese (Doutorado) – UNESP, Araraquara,1984.
(20.663) CDD 400 F93t.
Orientador: Doutor Alceu Dias Lima
Data da defesa: 1984
NUNES, César Aparecido. Filosofia, Sexualidade e Educação: as relações
entre os pressupostos ético-sociais e histórico-culturais presentes nas
abordagens institucionais sobre a educação escolar. 1996. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação / Unicampi, Campinas, 1996. (28.418) CDD
370.1 N92f.
Orientador: Doutor Pedro L. Goergen
Data da defesa: 1996

DISSERTAÇÕES
ARTHUR, Reginaldo. O programa de renda familiar mínima do município de Campinas, SP: Uma avaliação através das tipologias das famílias e
dos critérios de emancipação, permanência e desligamento. 2000. Disser-
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tação (Mestrado em Economia Social e do Trabalho) – Instituto de Economia / UNICAMPI, Campinas, 2000. (28.410) CDD 339 A83p.
Orientador: Doutor Jorge Ruben Biton Tapia
Data da defesa: 04/02/2000
BARBOSA, Maria Cristina Mesquita. A formação do Administrador de
Empresas na sociedade global: Perspectivas e contradições do ensino da
Filosofia como Ética. 2001. Dissertação (Mestrado) –Faculdade de Educação / UNICAMPI, Campinas, 2001. (28.422) CDD 658.401 B21f.
Orientador: Doutor César Aparecido Nunes
Data da defesa: 2001
BARBOSA, Vanderlei. O Pensamento Católico e a Universidade: Um
estudo histórico documental e filosófico-institucional das diretrizes do
magistério da Igreja (1940–1998) e seus impactos na universidade brasileira. 1999. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação / PUC, Campinas, 1999. (28.416) CDD 207 B21p.
Orientador: Doutora Olinda Maria Noronha
Data da defesa: 1999
BASTOS, Pedro Ivo Ribeiro de Assis. A História e o ensino de História
na Era das Incertezas: paradigmas, formas e fontes. 2000. Dissertação
(Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação / UNICAMPI, Campinas, 2000. Exigência parcial. (28.423) CDD 981 B33h.
Orientador: Doutor César Aparecido Nunes
Data da defesa: 2000
BASTOS, Pedro Ivo Ribeiro de Assis. As concepções da História na Era
das Incertezas: paradigmas, formas e fontes. 2001. Dissertação (Mestrado
em Educação) – Faculdade de Educação / UNICAMPI, Campinas, 2001.
Exigência parcial. (28.409) CDD 981 B33c.
Orientador: Doutor César Aparecido Nunes
Data da defesa: 23/02/2001
BORGES, Nelson. Inexecução voluntária das obrigações civis – Teoria
da Imprevisão. 1996. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de
Londrina, 1996.
Orientador: Doutora Jussara Susi Assis Borges Nasser Ferreira
Data da defesa: Outubro de 1996
CONEGLIAN, Olivar. Enunciados ambíguos como produto de transformação. 1975. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Letras e Artes / PUCRS, Porto Alegre, 1975. (9912) CDD 410 C75e.
Orientador: Doutor Augostinus Staub
Data da defesa: 1975
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GABBI, Elisabete Vincensi. A cooperativa educacional e seus dilemas:
trajetória institucional e história da escola cooperativa de Piracicaba
(1993-2000). 2001. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação /
UNICAMPI, Campinas, 2001. (28.417-28.408) CDD 370 G11c.
Orientador: Doutor César Aparecido Nunes
Data da defesa: 23/02/2001
GAUER, Ademar Jacob. A construção de conceitos de Física no Ensino
Médio: uma visão histórico-cultural. 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade do Contestado, Caçador, 2000. (28.420-28.426) CDD 370
G23c.
Orientador: Sílvio Ancizar Sanches Gamboa
Data da defesa: Nov. 2000
GUADAGNINI, Telma. Espaço, brinquedo e educação: um estudo sobre
o parque lúdico do SESC-Itaquera, São Paulo. 2001. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação / Unicampi, Campinas, 2001. (28.42728.413) CDD 370 G95e.
Orientador: Doutor César Aparecido Nunes
Data da defesa: 2001
MELO, Sônia Maria Martins de. Contribuições para a crítica da Orientação Educacional. 1991. Dissertação (Mestrado em Educação) – Centro de
Ciências da Educação / Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1991. (25.469) CDD 371.4 M52c.
Orientador: Doutor Norberto Jacob Etges
Data da defesa: Mar. 1991
NONA, Amélia Kimiko. Repensando a Orientação Educacional. 1989.
Dissertação (Mestrado em Educação) – Centro de Educação e Ciências
Humanas / Universidade Federal de São Carlos, 1989. (25.470) CDD
371.4 N79r.
Orientador: Doutor Marco Antônio de Castro Figueiredo
Data da defesa: 1989
OLIVEIRA FILHO, Odil José de. Carnaval no Convento. 1988. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Letras, História e Psicologia / Unesp, Assis,
1988. (10.777) CDD 801 O36c.
Orientador: Doutora Nelyse Aparecida Melro Salzedas
Data da defesa: 1988
PECHULA, Marli Aparecida. Formação filosófica no Ensino Médio:
entre a importância anunciada e a descaracterização praticada. 2000. Dissertação (Mestrado) – UNICAMPI, Campinas, 2000. (28.415) CDD 370.1
P38f.
Orientador: Doutor César Aparecido Nunes
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Data da defesa: 2000
PECHULA, Marli Aparecida. A Filosofia no Ensino Médio: da importância anunciada à descaracterização praticada. 2001. Dissertação (Mestrado)
– UNICAMPI, Campinas, 2001. (28.414) CDD 370.1 P38f.
Orientador: Doutor César Aparecido Nunes
Data da defesa: 2001
PECHULA, Marli Aparecida. A Filosofia no Ensino Médio: da importância anunciada à descaracterização praticada. 2001. Dissertação (Mestrado)
– UNICAMPI, Campinas, 2001. (28.419) CDD 370.1 P38f.
Orientador: Doutor César Aparecido Nunes
Data da defesa: 22/02/2001
PICCOLI, Ivete Terezinha. A construção do ensinar prazeroso na esfera
da educação infantil. 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade do
Contestado / UNICAMPI, Caçador, 2000. (28.428) CDD 371.4 P65c.
Orientador: Doutor Ezequiel Teodoro da Silva
Data da defesa: 2000
PIVA, Ângela Maria Dal. As principais dificuldades da professora em
trabalhar com as manifestações da sexualidade da criança: um estudo
interpretativo. 2000. Dissertação (Mestrado) – Universidade do Contestado / UNICAMPI, Caçador, 2000. (28.424) CDD 373 P76p.
Orientador: Doutor César Aparecido Nunes
Data da defesa: 2001
SANDMANN, Antônio José. Análise crítica da classificação tradicional
e construtural dos coordanativos. 1982. Dissertação (Mestrado em Letras)
– Curso de Pós-Graduação em Letras / PUC, Curitiba, 1982. (20.801)
CDD 400 S21a.
Orientador: Geraldo Mattos Gomes dos Santos
Data da defesa: 1982
SIBUT, Selma Simone Bremer. Perfil de diferenciação na formação do
supervisor escolar: o caso paranaense. 1993. Dissertação (Mestrado em
Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação / Universidade
Federal do Paraná, Curitiba, 1993. (24.183) CDD 371.2 S57p.
Orientador: Doutora Rejane de Medeiros Cervi
Data da defesa: 1993
VASSELAI, Conrado. As universidades confessionais no ensino superior
brasileiro: identidades, contradições e desafios. 2001. Dissertação (Mestrado) – UNICAMPI, Campinas, 2001. (28.412-28.425) CDD 378.73 V46u.
Orientador: Doutor César Aparecido Nunes
Data da defesa: 22/02/2001
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
A revista científica da FAFICOP objetiva publicar artigos e
comunicações de cunho científico, artigos de revisão (revisões bibliográficas), resenhas de livros, resumos de teses e dissertações. As
contribuições serão de autoria da comunidade acadêmica da FAFICOP ou de autores de outras instituições de pesquisa ou ensino,
nacionais ou estrangeira, e convidados. Os trabalhos deverão ser
inéditos.
1. Apresentação dos originais: As contribuições deverão ser
apresentadas em disquete (referência: editor de textos Word),
acompanhadas de duas cópias, nas seguintes normas gerais:
Formato: Papel tamanho A4, posição vertical;
Margens:
Superior e inferior: 3,0 cm;
Esquerda e direita (interna e externa): 3,0 cm.
Fonte: Times New Roman;
Estilo: Normal;
Corpo: 12 pts.;
Espaçamento de caracteres: 100% e normal.
Parágrafo:
Alinhamento: Justificado, sem separação de sílabas;
Recuo esquerdo e direito: 0;
Primeira linha:1,0 cm;
Espaçamento antes e depois: 0;
Entrelinha: 1,5 linha;
Tabulação padrão: 0,5.
2. Categoria dos trabalhos:
Artigos científicos: máximo de 20 laudas (640 linhas);
Comunicações científicas e divulgações: máximo de 6 laudas
(192 linhas);
Artigos de revisão: máximo de 16 laudas (512 linhas);
Resenha de livros: máximo de 3 laudas (96 linhas);
Resumo de teses e dissertações: máximo de 1,5 lauda (48 linhas).
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3. Língua: Serão aceitos trabalhos redigidos preferencialmente em português. Trabalhos em outras línguas poderão ser aceitos,
dependendo de aprovação do Conselho Editorial.
4. Artigos científicos (NBR 6022 – Apresentaçao de artigos
em publicações periódicas): Apresentam geralmente estudos teóricos ou práticos referentes à pesquisa e desenvolvimento que atingiram resultados conclusivos significativos. Os artigos originais referentes à pesquisa experimental devem conter todas as informações
necessárias que permitirão ao leitor repetir as experiências e/ou avaliar as conclusões do autor. As publicações de caráter científico deverão conter os seguintes tópicos: Título, Resumo, Palavras-chave,
Abstract, Key words, Texto (com divisão) e Referências bibliográficas.
5. Comunicações científicas e Divulgações: São textos mais
curtos (também chamados Comunicações curtas ou Cartas ao editor), nos quais apresentam-se resultados preliminares, julgados novos ou especialmente relevantes, de uma pesquisa em curso. Apresentam as mesmas características dos artigos, mas são redigidos de
maneira menos detalhada. Deverão conter os seguintes tópicos: Título, Resumo, Palavras-chave, Abstract, Key words, texto (sem divisão) e Referências bibliográficas.
6. Artigos de revisão: Apresentam um breve resumo de trabalhos existentes, seguindos de uma avaliação das novas idéias,
métodos, resultados e conclusões, e uma bibliografia relacionando
as publicações significativas sobre o assunto. O autor da revisão de
literatura deve ser um especialista. Deverão conter os seguintes tópicos: Título, Resumo, Palavras-chave, Abstract, Key words, Introdução, Desenvolvimento, Conclusão e Referências bibliográficas.
7. Resenhas de livros: Trabalho de síntese, publicado logo
após a edição de uma obra, tendo por objetivo servir de veículo de
crítica e avaliação. O autor, um especialista no assunto, deve comparar, avaliar e criticar a obra, sob seu ponto de vista pessoal, em
relação a outros trabalhos e ao estado-da-arte. As resenhas, também
chamadas de recensão ou nota de livro, devem ser precedidas da
referência bibliográfica (NBR 6023).
8. Resumos: Apresentação concisa e seletiva de um texto,
ressaltando de forma clara e sintética a natureza do trabalho, seus
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resultados e conclusões mais importantes, seu valor e originalidade.
Devem ser redigidos de acordo com a NBR 6028 – Resumos, da
ABNT. Trabalhos de resumos de teses e dissertações deverão conter
os seguintes tópicos: Título, Comissão examinadora, Resumo, Palavras-chave, Abstract, Key words.
9. Itens obrigatórios na apresentação do trabalhos:
Título: Conciso, somente com a inicial em maiúscula, alinhado à esquerda e sem ponto final.
Títulos internos e sub-títulos: Alinhados à esquerda, segundo
a NBR 6024 – Numeração progressiva das seções de um documento.
Nome do autor: alinhamento à esquerda, sem ponto final e
devendo ser escrito por extenso, com especificação do currículo e
endereço para correspondência completo e preferencialmente com
e-mail.
Resumo/Abstract (NBR 6028 – Resumos): máximo de 200 palavras, redigido em parágrafo único e alinhamento justificado.
Palavras-chave/Keywords: mínimo de 3 e máximo de 6 termos.
Citações bibliográficas (NBR 6023/2000 – Apresentação de
citações em documentos): Deverão seguir o sistema de autor, data,
página. Ex.:
... LUKÁCS (1968, p. 15) afirma que...
... verdadeiro guia de leitura” (FÁVERO e KOCH, 1994, p. 50).
... deterioração e morte de plântulas (HENNING et al., 1991b).
Referências bibliográficas (NBR 6023/2000 – Referências bibliográficas): Devem conter todos os dados necessários à identificação das obras dispostas em ordem alfabética. Para distinguir trabalhos diferentes de mesma autoria, será levada em conta a ordem
cronológica, segundo o ano de publicação. Se num mesmo ano houver mais de um trabalho do mesmo autor, acrescentar uma letra ao
ano. Ex.:
... contra fungos do solo (HENNING et al., 1991a).
... deterioração e morte de plântulas (HENNING et al., 1991b).
10. Complementos do texto: Ilustrações (figuras, tabelas e
quadros), com as respectivas legendas, deverão ser apresentados em
folhas separadas e, preferencialmente, em disquete, com extensões
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TIF, JPG ou BMP.
Figuras: São desenhos, gráficos e fotos. A palavra FIGURA
(em caixa alta) e seu texto explicativo deverão ser escritos abaixo e
receber numeração consecutiva em algarismos arábicos. As fotos, se
não estiverem digitalizadas, devem ser em preto e branco, reveladas
em papel brilhante e de alto contraste, devendo ser identificadas no
verso com o nome do autor, orientação da borda superior e número
das legendas correspondentes. Os desenhos também serão aceitos
em impressão a laser. Ex.:
FIGURA 2 (Fonte: Best, 1997, p. 378 - adaptado)
Tabelas e quadros: As palavras TABELA e QUADRO (em caixa
alta) e seu texto explicativo deversão ser escritas acima e receber
numeração consecutiva em algarismos arábicos. Ex.:
TABELA 1 – Relação estatura x peso em crianças;
QUADRO 1 – Balanço Patrimonial do Cliente.
Obs.: A NBR 12256 – Apresentação de originais, da ABNT,
considera ―quadro a representação tipo tabular que não emprega
dados estatísticos‖.
11. Notas de rodapé: As notas de rodapé devem ser reduzidas
ao mínimo. Devem ser indicadas com asterísco quando se trata de
informações referentes à qualificação, títulos ou credenciais do autor, e, em algarismo arábico, quando se tratar de informações referentes ao corpo do trabalho.
12. As opiniões e os conceitos contidos nos trabalhos são se
responsabilidade exclusiva do autor.
13. As menções de auxílio de fundações, conselhos e outras
instituições poderão ser feitas em Agradecimentos, após as conclusões.
14. O ofício de encaminahmento dos artigos deverá conter a
assinatura de todos os autores, indicação da categoria do trabalho e
área de publicação da revista FAFICOP Científica.
Obs.: Trabalhos enviados para publicação não serão devolvidos ao autor.
15. Os textos deverão ser enviados pelo correio para:
Comissão Editorial da Revista FAFICOP Científica
220

FAFICOP CIENTÍFICA – V. 1, N. 1 – NOVEMBRO DE 2001

Av. Portugal, 340
Cornélio Procópio, PR
86300-000
ou por E-mail:
revistacientifica@faficp.br .
16. Os autores que tiverem trabalhos publicados na Revista
receberão dois exemplares.
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