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EDITORIAL 

 

Este número mantém a pluralidade temática dos anteriores e segue a mesma linha editorial, 

eivada de atributos que expressam o propósito de tornar público o trabalho do acadêmico e do 

pesquisador, quer engajados em projetos financeiramente apoiados quer instigados pela 

disposição individual de contribuir com o conhecimento.  

A atenção sobre os trabalhos aqui publicados possibilita o leitor exercer o pensamento crítico 

sobre a sua utilidade e a sua atualidade. O artigo que analisa a expansão urbana de Aracaju na 

direção oeste, integrando-a espacialmente ao Município de São Cristóvão e satisfazendo 

demandas por habitação, mas  com severos impactos ao meio ambiente, merece ser conhecido 

pelos  planejadores do Município, do Estado e do setor imobiliário, sendo uma singular 

contribuição do Curso de Geografia da Universidade Federal de Sergipe a este Caderno. No 

mesmo nível hierárquico de importância encontra-se o artigo sobre a impossibilidade da 

anulação de atos administrativos de incorporação salarial, que recorreu à análise doutrinária 

da Constituição Federal e à revisão bibliográfica do posicionamento do STJ - Supremo 

Tribunal de Justiça sobre esse tema bem presente no cotidiano jurídico atual. Também no 

contexto da modernidade, em que as políticas públicas conferiram à língua de sinais o status 

linguístico, empenhando-se em incluir os surdos no mundo dos ouvintes, é socialmente 

relevante o uso das ferramentas tecnológicas para tal objetivo, analisado em pesquisa com 

alunos surdos da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Sergipe 

APADA/SE. Outra área de interesse particulariza as variações linguísticas e as marcas de 

oralidade na obra “Auto da Compadecida” de Ariano Suassuna e, em âmbito correlato, o uso 

do método Análise de Conteúdo para entendimento do texto histórico, através da leitura 

paleográfica de documentos manuscritos, ambas aliando técnicas específicas a valores 

culturais e históricos.  

No campo da Fisioterapia, o uso do tratamento cinesioterapêutico na doença de Alzheimer, a 

atuação da fisioterapia na doença de Parkinson, a influência negativa do acidente vascular 

encefálico nas habilidades funcionais e a terapia de contensão induzida no tratamento de 

pacientes com hemiparesia após acidente vascular encefálico levaram os autores a se debruçar 

sobre o estado da arte da produção técnica e científica voltadas para a reabilitação e a 

recuperação de males neurológicos acidentais ou degenerativos, que frequentemente 

acometem indivíduos nos dias atuais. 

Por fim, o artigo sobre as definições e abordagens da criatividade textual e escolar como 

atributo individual independente da inteligência recomenda o uso de técnicas e de exercícios 

para o desenvolvimento e socialização do aluno no ambiente escolar. 

 

 

Dr. Hélio Mário Araújo  

Professor da Graduação, Mestrado e Doutorado em Geografia 

Universidade Federal de Sergipe 
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IMPOSSIBILIDADE DA ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE 

INCORPORAÇÃO SALARIAL À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

 

Péricles de Abreu Diniz Gonçalves
1
 

 

RESUMO 

 

Este artigo objetiva identificar o posicionamento da doutrina e jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) sobre a anulação dos atos referentes à incorporação salarial após 

decurso de longo de tempo à luz da Constituição Federal. Nele, descrevem-se os princípios 

formadores do Estado brasileiro, demonstrando sua importância na interpretação das normas, 

bem como sua função normativa no direito com o objetivo de realizar um estudo sobre a 

possibilidade de anulação de atos administrativos após longo período de tempo, situação 

muito observada no cotidiano jurídico. A pesquisa se utilizou da análise doutrinária sobre a 

anulação destes atos além do posicionamento do STJ para fomentar a discussão acerca dessa 

possibilidade, sob pena desse ato ferir os princípios constitucionais. 

 

Palavras-chave: Direito administrativo. Direito constitucional. Anulação de ato 

administrativo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Pode a administração anular seus atos administrativos? É inconstitucional a 

administração atos referentes à incorporação salarial a luz da Constituição Federal? Qual o 

posicionamento da doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a anulação 

dos atos referentes à incorporação salarial após longo decurso de tempo à luz da Constituição? 

Essas são questões de relevante interesse social porque a Constituição Federal no seu 

Título II “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, estabelece princípios que protegem todo e 

qualquer indivíduo. Observa-se que através de processo administrativo, o qual é analisado por 

jurisconsultos que dão seu parecer a Incorporação salarial gerando o ato jurídico perfeito e o 

direito adquirido, agrega-se ao salário de servidores os montantes referentes a cargos e 

funções ocupados por determinado tempo estabelecido em lei.  

Porém, a administração independente da esfera, ou seja, Federal, Estadual e 

Municipal não tem observado estes princípios e as garantias constitucionais, anulando em 

muitos casos, atos referentes a esta incorporação salarial, mesmo após o tempo estabelecido 

em lei que, em regra geral é de cinco anos. 

Essas anulações referentes ao salário do trabalhador causam grande insegurança na 

sociedade brasileira, a qual se baseia na força de trabalho. Segundo está concepção, o cidadão 

desenvolve sua vida de acordo com o seu salário, não podendo ter sua expectativa de todo 

mês receber aquele valor a menor. O que se observa é que a administração independente de 

dolo ou culpa do administrado com base em sua discricionariedade anula estes atos 

percebendo, se perceber que os mesmos possuem vícios prejudicando o administrado que é 

hipossuficiente em relação à mesma. 

                                                           
1
 Graduado em Direito pela Universidade Tiradentes – UNIT (2008). Pós-Graduado em Direito Público pelo 

Centro Universitário Leonardo da Vinci- Indaial, SC. (2012).  

 

Este artigo resultou do Trabalho de Conclusão do Curso de Direito (TCC), elaborado sob a orientação do prof. 

Me. Marcos Alexandre Costa de Souza Póvoas. 
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2 FUNÇÕES DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO DIREITO 

 

Os princípios norteadores do direito possuem função normativa, pela sua natureza 

jurídica efetiva, servindo de referência geral para dispositivos impessoais abstratos que 

regulam a vida social. Devem ser usados para a compreensão do direito, balizando à essência 

do sistema jurídico (DELGADO, 2004). 

 

2.1 Função Interpretativa 

 

A mais comum e recorrente função é a descritiva ou interpretativa, a qual aparece 

atada ao processo de revelação e compreensão do direito em si próprio (DELGADO, 2004). 

Os princípios atuam como proposições ideais propiciadoras de uma direção coerente na 

interpretação da regra de Direito. São veios iluminadores à compreensão da regra jurídica 

construída. Em Delgado (2004), para se interpretar normas devem-se observar os princípios, à 

medida que propiciam uma leitura reveladora das direções essenciais da ordem jurídica 

analisada. Neste diapasão são chamados de princípios informativos ou descritivos, pois não 

atuam como fonte formal do direito, mas como instrumento à interpretação jurídica. 

 

2.2 Função Normativa  

 

Os princípios podem, entretanto, cumprir também o papel de fontes formais 

supletivas do direito neste casso atuam como fonte normativa subsidiária, à falta de outras 

regras jurídicas utilizáveis pelo intérprete e aplicador do direito em face de um específico caso 

concreto. É o que se observa na falta de regras jurídicas no conjunto das fontes normativas 

principais existentes. Denominam-se princípios normativos supletivos, à medida que atuam 

como normas jurídicas em face de casos concretos não regidos por fonte normativa principal 

da ordem jurídica (DELGADO, 2004). 

A Função normativa supletória dos princípios, ocorre nas situações de lacuna nas 

regras legais do direito, é mais rara do que sua função interpretativa. Mas, entretanto esta 

situação está prevista em inúmeros diplomas brasileiros somente para citar alguns deles temos 

a integração jurídica prevista no art. 8 da CLT; art. 4 da Lei de Introdução ao Código Civil; 

art. 126 do Código de Processo Civil (DELGADO, 2004). 

Mas atualmente, parte significativa da doutrina entende que existem princípios 

essenciais do sistema jurídico que prevalecem sobre o papel normativo próprio característico 

das demais regras jurídicas. Enfatize-se ainda, que os princípios além de integradores da 

ordem jurídica para serem usados na lacuna da lei, possuem ainda esta função normativa 

derivada da dimensão fundamentadora de toda ordem jurídica (DELGADO, 2004). 

A função Normativa dos Princípios está intimamente ligada ao reconhecimento 

doutrinário de sua natureza de norma jurídica efetiva, e não simples enunciado programático 

não vinculante. Isso significa que o caráter normativo contido nas regras jurídicas integrantes 

dos clássicos diplomas jurídicos (constituições, leis e diplomas correlatos) estaria também 

presente nos princípios gerais de Direito. Ambos seriam, pois, norma jurídica, dotados da 

mesma natureza normativa. Observa-se a partir dessa nova compreensão doutrinária validade 

da expressão norma como referência geral aos dispositivos gerais, abstratos, impessoais e 

obrigatórios que regulam a vida social. Assim, na ideia de norma em sentido amplo estariam 

abrangidas as noções de regras e de princípios jurídicos e também a noção de institutos 

jurídicos (DELGADO, 2004). 

Assim, como maior princípio normalizador do ordenamento jurídico tem-se o 

princípio da dignidade da pessoa humana. A Constituição Federal Brasileira tem esse 

princípio como princípio básico da justiça social. Trata-se de um princípio jurídico inspirador 



13 
 

e normativo, fundamento na vida do país, objetivo de toda ordem econômica. Sob essa 

perspectiva, se a pessoa não possuir instrumentos mínimos a afirmação social fica com sua 

dignidade lesada (DELGADO, 2004). 

Pelo princípio da dignidade da pessoa humana, o indivíduo não possui apenas 

intangibilidade de valores individuais básicos, como também a possibilidade de afirmação no 

plano social. Já pelo princípio da irredutibilidade salarial, previsto no art.7, VI da Constituição 

Federal, mais amplo do que o princípio da intangibilidade salarial, as parcelas trabalhistas 

merecem garantias diversificadas, de modo a assegurar seu valor, montante e disponibilidade 

em benefício do empregado. A pessoa vive do seu trabalho empregatício por ele mantém sua 

família e suas necessidades por meio da contraprestação recebida que é o salário 

(DELGADO, 2004). 

Como princípio essencial também se destacam os da segurança jurídica e o do 

direito adquirido, além do ato jurídico perfeito. Nesse âmbito, a segurança Jurídica está 

relacionada à grande variação da lei no tempo a fim de garantir estabilidades dos direitos 

subjetivos. Significando a relativa certeza de que os atos praticados sob o império de 

determinada lei irão perdurar, ainda que esta norma seja substituída por outra. (SILVA, 2007) 

Segundo o princípio da Moralidade, que possui autonomia jurídica, estão vedadas 

condutas eticamente inaceitáveis e transgressoras do senso moral médio superior da 

sociedade, ao ponto de não comportarem condescendia. Portanto, por este princípio determina 

que se trate a outrem do mesmo modo que se apreciaria ser tratado, isto é, de modo virtuoso e 

honesto (FREITAS, 2004). 

O princípio da moralidade por se referir a sociedade inteira este exige que sejam 

fundamentados e intersubjetivamente, os atos, contratos e procedimentos administrativos e 

que estes venham a ser contemplados e controlados à base da orientação decisiva e 

substancial que prescreve o dever da Administração Pública com pronunciado rigor e maior 

objetividade possível para cumprir os referenciais valorativos da constituição 

Pelo princípio da proporcionalidade significa que o Estado não deve agir com 

demasia, tão pouco de modo insuficiente para a consecução de seus objetivos. De maneira 

precisa, pode-se dizer que existe violação à proporcionalidade quando, tendo dois valores 

legítimos a sopesar, o administrador dá prioridade a um em detrimento ou sacrifício 

exagerado do outro. Esse princípio aparece de maneira mais acentuada na aplicação dos 

direitos fundamentais, em nenhuma hipótese, um direito, deve suprimir inteiramente o outro 

na colisão. Apenas pode e deve ponderar conforme as circunstâncias. 

Então, diante do princípio da proporcionalidade, que nada mais é do que o 

princípio da adequação, necessidade em sentido estrito, estabelece-se ao administrador 

público o dever de sacrificar o mínimo para preservar o máximo de direitos. 

No que tange a aplicação do princípio da legalidade não vigora mais a visão de 

Escola da Exegese, de uma servidão do interprete a lei, não se deve observar um determinado 

legalismo estrito. Diante disso percebe-se a necessidade do intérprete a analisar a norma de 

acordo com o sistema. Portanto deve-se aplicar uma interpretação sistemática que confere 

vida e dinamicidade, porquanto conteúdo jurídico. Por força de sua natureza valorativa, 

transcende o mero positivismo. O princípio da legalidade na administração pública opera 

como firme amparo contra os subjetivismos arbitrários dos administradores. 

Pelo princípio da confiança ou da boa-fé entendido como o resultado da junção dos 

princípios da moralidade e da segurança das relações jurídicas, está associada a presunção 

juris tantum de legalidade dos atos administrativos. Ele é decisivo para resolver problemas 

referente a invalidação de atos administrativos, para fixar limites à cogência anulatória de atos 

maculados por vícios por vícios originários. 

O princípio da boa-fé deve ocupar lugar de destaque em qualquer agenda baseada 

nos princípios fundamentais, operando como um norteador supremo no controle das relações 
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com a administração, pois é essencial a confiança de um povo em si mesmo e nas instituições 

públicas. Previsão destes princípios na Constituição Federal (BRASIL, 2005, [n.p.] grifo 

nosso): 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes [...] 

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada; 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: [...] 

VI -- irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo 

coletivo. 

 

Uma situação consumada sob o império de determinada lei não pode ser desfeita 

por outra lei posterior, pois está protegida pelo direito adquirido, mas, observa-se que o direito 

adquirido não prevalece sobre norma de direito público, porque nestas estão presentes 

interesses particulares. Portanto o administrador  deve respeitar o ato jurídico perfeito, o já 

consumado enquanto na vigência da lei em que se efetuou, bem como o direito adquirido. 

 

3 ATOS ADMINISTRATIVOS E PRERROGATIVAS PÚBLICAS 

 

Observando a ideia da divisão de funções entre os três poderes do Estado, pode-se 

dizer, em sentido amplo, que todo ato praticado no exercício da função administrativa é ato da 

administração, expressão mais ampla que ato administrativo, que abrange apenas determinada 

categoria de atos praticados no exercício da função administrativa (DI PIETRO, 2005). 

Por atos administrativos entende-se a declaração do Estado (ou de que lhe faça às 

vezes a exemplo de uma concessionária de serviço público), no exercício de prerrogativas 

públicas, manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei, estando sujeito 

a controle de legalidade por órgão jurisdicional. Deste modo, observa-se que nem todo ato da 

administração é ato administrativo e, de outro, nem todo ato administrativo provém da 

administração Pública (MELLO, 2005). 

 

3.1 Controle dos Atos Administrativos 

  

Os atos por serem exteriorização de vontade, são juridicamente relevantes, os atos 

jurídicos com efeitos em regra geral são emanações unilaterais de vontade, admitidas 

licitamente à luz de determinada ordem positiva (FREITAS, 2004). Se caracterizam pela 

expedição por agentes públicos (incluindo-se os que atuam por delegação) no exercício das 

atividades de administração (inconfundíveis com atos jurisdicionais ou legislativos), os quais 

mesmo quando se tratarem de atividade econômica devem observar normas juspublicistas, 

pois qualquer atuação estatal, somente se legitima se embasada pelos princípios fundamentais 

de Direito Público que devem reger as relações jurídico-administrativas (FREITAS, 2004). 

No âmbito da administração lato sensu, existe o ato administrativo vinculado em que 

para o agente público está limitado a cumprir os comandos legais, sem qualquer liberdade, 
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seria, por exemplo, uma licença para construir, nestes atos não existe julgamento de 

conveniência e oportunidade, apenas são verificados os pressupostos legais (FREITAS, 

2004). 

Entender que no ato vinculado não existe insurgência subjetiva do agente observando 

o que preceitua o princípio da legalidade, ocorre que mesmo nos atos administrativos 

residuais existe um campo de liberdade residual, mas há de se observar que a vinculação, no 

mundo concreto, não está só condicionada à legalidade, mas também afugenta juízos de 

conveniência, que devem observar os princípios constitucionais, entendidos na sua dimensão 

superior.  

A reserva legal não pode negar princípios nem tão pouco deve haver subsunção 

automática da lei, ao ponto de se observar uma desapropriação com manifesta 

inconstitucionalidade da lei vinculadora, de outra forma,  a vinculação, deve ser revista 

cuidando-se de evitar que o aplicador do direito à semelhança de uma máquina  aplique  

comandos prévia e exteriorizadores, na linha que sustentam, ainda hoje, os originalistas 

imoderados (FREITAS, 2004). 

Percebe-se facilmente, a necessidade de se evitar uma exacerbada desconfiança na 

ação de autocontrole do agente estatal, já que se teme, que ele podia resvalar, tanto na seara 

administrativa como na jurisdicional, para o repulsivo arbítrio. Foi a escolha da maioria da 

doutrina e jurisprudência o que acabou com a liberdade juridicamente relevante, sendo 

deixada fora do alcance do agente público. Como se houvesse espaço juridicamente vazio. 

Fazendo que o agente público na aplicação negligenciasse quanto aos princípios 

rigorosamente indiscartáveis e da mesma hierarquia da legalidade. Convém abolir semelhante 

maneira de pensar, de agir e de controlar  

Portanto, tem-se que controlar que controlar o ato administrativo como estando, em 

maior, ou menor  intensidade, vinculado não apenas à legalidade, mas a totalidade de 

princípios regentes a relações jurídicas administrativas. 

Em matéria de ato vinculado, pode-se dizer que havendo riscos de violações 

irreparáveis, ou de difícil reparação dos princípios, impõe-se deixar de praticá-los, por não se 

aderir a visão mecânica, exegética e automatista do princípio da legalidade, ou por outro 

modo deve aplicar o princípio da relativização patrocinada pela interatividade com outros 

vetores consagrados pelo ordenamento (FREITAS, 2004). 

Ainda diante dessa situação, observa-se que o modelo de vinculação haverá de ser 

tão subordinado à otimização global do sistema, holisticamente considerado como quanto 

deve sê-lo o da discrição. Com efeito, o sistema jurídico molda a decisão do agente público e 

este molda o sistema, necessariamente numa via dupla, irrenunciável à busca prudente das 

generalizações que evitem a aplicação do direito como passiva função subjuntiva (FREITAS, 

2004). 

Num sistema jurídico aberto, a vinculação é muito mais forte e profunda  do que 

supõem os que a consideram mero extrato da legalidade. A vinculação pode ser estrita, com a 

consequência de a administração deverá agir em relação estrita com os pressupostos fáticos 

colocados diante de si pela lei, mas também pode estar, contudo desvinculada e neste caso 

diante de pressupostos fáticos, permanece com uma determinada discrição embora mesmo 

neste caso fique ainda vinculada à lei em geral (FREITAS, 2004). 

Discricionariedade é entendida como liberdade para a emissão de juízo de 

conveniência e oportunidade, quanto a prática de determinados atos. Mas, não se pode 

entender como autorização para administração agir ao seu bel-prazer ou de modo arbitrário, 

este juízo de conveniência e oportunidade deve ser exercido de acordo com o interesse geral 

(FREITAS, 2004). 
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Observa-se que de muito tempo o direito vem admitindo, em circunstâncias várias, 

tal escolha ou discernimento mediante o uso de multicritérios políticos do administrador na 

seara de políticas públicas e da ação estatal planejada (FREITAS, 2004). 

Qualquer que seja o exemplo a autoridade administrativa nunca desfruta de pura 

liberdade pura de escolha ou de conformação a ponto de agir em desvinculação com os 

princípios constitucionais, mesmo que sua atuação guarde uma menor vinculação a legalidade 

estrita do que à concretização dos atos vinculados (FREITAS, 2004). 

Portanto, os atos discricionários, sob certo aspecto devem ser mais rigorosamente 

controlados, no exercício, do controle jurisdicional, não para usurpar a função do 

administrador, mas para dentro dos limites razoáveis, coibirem na apenas a impunidade de 

manifestos desvios de poder como motivações destituídas de consistência e ações 

insuficientes. 

Então o ato discricionário, no plano concreto deve sofrer um controle que verifique a 

melhor adequação à vinculante finalidade sistemática. Deste modo, a maximização do 

interesse público, mostra-se vital para que a escolha do agente público sejam vistas segundo 

um padrão objetivo de racionalidade, ainda que, somente se logre alcançá-la analogicamente 

(FREITAS, 2004). 

Mas no mundo empírico o que se nota é a noção de discricionariedade servir de 

refúgio para o devastador arbítrio, nem sempre de fácil ataque pelas vias assecuratórias atuais. 

A discricionariedade resulta invariavelmente vinculada aos direitos constitutivos do sistema e 

aos direitos fundamentais (FREITAS, 2004). 

O administrador não pode esquecer que estar vinculado ao sistema e ao dever de uma 

consistente fundamentação, a inteligência do art. 93, X, da Constituição Federal do Brasil que 

também se aplica ao administrador devido a aplicação de juízos de conveniência e equidade, 

maior se tornou a obrigação de motivar no plano infraconstitucional devido a subjetividade 

inafastável de suas ações (FREITAS, 2004). 

Os únicos atos administrativos que não necessitariam de motivação seriam os atos de 

mero expediente e os ordinários de feição interna, quando auto compreensivos na sua própria 

expedição e os que a própria carta magna dispensa motivação como no caso da admissão e 

exoneração de ocupantes de cargo de comissão (FREITAS, 2004). 

Pondera-se ainda que o administrador permanece vinculado a motivação externada 

do ato. Mesmo que uma lei que dispense a motivação dos atos(o que se observaria indícios de 

inconstitucionalidade), a obrigatoriedade permaneceria de acordo com os princípios 

constitucionais Portanto não existe liberdade irrestrita (FREITAS, 2004). 

A liberdade, negativa ou positivamente considerada, somente pode ser compreendida 

como aquela referente a vontade do sistema, bem como a da sua abertura ou ínsita 

indeterminação, para se evitar dois fenômenos nocivos simétricos e igualmente nocivos ao 

sistema: de uma parte a ideia de vinculação dissociada da subordinação a outros princípios 

que não só o da legalidade, e o outro de que a discricionariedade pode desvincular ao sistema 

devido a arbitrariedade e sua fundamentada abertura (FREITAS, 2004). 

Portanto, a vinculação não deve ser observada como não determinista, mas 

determinável pelo sistema na totalidade dos princípios, e simultaneamente a 

discricionariedade não como inteiramente descontínua e sem limites. O que une a vinculação 

e a discricionariedade é a sempre exigível referência ao sistema jurídico, compreendido em 

suas feições  contemporâneas de  unidade e de abertura (FREITAS, 2004). 

O sistema jurídico é mais do que a soma de suas normas porque estas o excedem em 

suas potencialmente ilimitadas correlações, podendo ser compreendido como uma rede 

axiológica e hierarquizada de princípios gerais e tópicos, de regras e de valores jurídicos cuja 

a função é a de evitando ou superando antinomias, dar cumprimento aos princípios 
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fundamentais do Estado Democrático de Direito previsto na Constituição Brasileira 

(FREITAS, 2004). 

Baseado na compreensão do sistema jurídico só existe a discricionariedade vinculada 

princípios, que não significa dizer que nunca haverá juízo de conveniência, que há uma 

porção de vinculação que precisa acompanhar a discricionariedade que é justamente o 

respeito aos princípios que fazem parte do direito democrático, mormente em sua raiz 

publicista (FREITAS, 2004). 

O controle dos administrativos, em especial pelo poder judiciário, deve observar a 

competência em sentido amplo, verificando ou não a existência da usurpação dos poderes da 

autoridade, nada obstante haver atos válidos praticados por quem não se encontra no exercício 

de competência estrita (FREITAS, 2004). 

Posteriormente se analisa a forma, em que de regra está associada a requisitos 

exteriores a sua prática, em seguida deve se observar se houve ou não desvio de finalidade, a 

qual terá de ser pública. O objeto deve ser lícito, possível ou determinável. Os fundamentos 

de fatos e de direito devem ser explícitos, caso motivação seja insuficiente tem-se  hipótese de 

anulação (FREITAS, 2004). 

Mas é vedada a análise do mérito administrativo, ou seja, a conveniência ou 

oportunidade, que não deve ser confundida com a finalidade do ato, neste sentido se tem o 

controle negativo, isto é, o judiciário não pode dizer como deve agir o administrador, mas 

pode dizer como não deveria agir, em razão dos princípios superiores do direito 

administrativo (FREITAS, 2004). 

Pois, discricionariedade não vinculada a princípios se trataria em si mesma  de uma 

arbitrariedade. Sobretudo sem desrespeito a autonomia e independência da Administração 

Pública, que devem guardar fina sintonia com as diretrizes eminentes do direito 

administrativo em especial aquelas agasalhadas nos arts. 37 e 70 da Constituição Federal 

(FREITAS, 2004). 

Como consequências do relatado é que não se pode de imediato aplicar efeito ex-

nunc ou ex-tunc da revogação ou anulação, respectivamente, tornando-se essa última como 

exemplo de vinculação (FREITAS, 2004). 

Quanto aos fatores determinantes da revogação, têm-se juízos de conveniência e 

oportunidade, enquanto a anulação trata de vícios de ilegalidade. Porém, os fundamentos 

nesta ou naquela hão de ser controlados segundo adequação sistemática, de sorte que a 

revogação não será discricionária puramente, nem a anulação será fatalmente obrigatória, 

como se poderia supor numa abordagem ligeira e superficial (FREITAS, 2004). 

Ainda quanto aos efeitos no caso de revogação, será ex-nunc em face de se ter ato 

válido, uma vez que nesta situação se observa a conveniência e oportunidade da 

administração em sua realização, deve-se neste caso, respeitar os direitos subjetivos oriundos 

do ato em sua plena validade (FREITAS, 2004). 

Entretanto, já no caso de anulação, o desfazimento observará o efeito ex-tunc, vez 

que se trata de vício de legalidade, mas nem sempre será assim, pois tal regra pode ser 

atenuada em face dos princípios em tensão recíproca reclamando concordância prática 

(FREITAS, 2004). 

Quanto ao alcance da apreciação judicial, induvidoso que o controle abrange tanto 

atos vinculados como os discricionários, quanto à forma, finalidade e competência 

(FREITAS, 2004). 

Sobre os limites da vinculada anulação, devem-se respeitar os princípios da boa-fé, 

da segurança das relações jurídicas e a relativização do princípio da legalidade, aplicando-os 

conjuntamente, observam-se restrições substanciais e sistemáticas à cogência da anulação dos 

atos administrativos. Desse modo atos ilegais após lapso decadencial quando previsto em lei 

devem ser respeitados bem como devem ter ser os efeitos da anulação atenuados, pois não se 
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deve controlar o ato apenas sob o prisma da legalidade, mas também se devem observar 

outros princípios (FREITAS, 2004). 

Fazendo a ressalva que só quem pode revogar seus atos é administração ao ponto que 

a anulação tanto pode ser praticada pela administração como pelo judiciário (FREITAS, 

2004). 

Inexistem atos administrativos que possam ser independentes dos princípios 

referenciais. Em outras palavras, a anulação, conquanto vinculada, tanto pela Administração 

como pelo Poder Judiciário, deve conhecer os limites ditados, em especial, pelo princípio da 

segurança (FREITAS, 2004). 

Assim, pode-se dizer que a autoridade administrativa deve observância a lei, mas 

observada está no sistema, isto é, a totalidade de regras e princípios, logicamente 

transcendentes ao princípio da legalidade estrita. Portanto a invalidade ou nulidade do ato 

discricionário ou do ato vinculado, pode perfeitamente resultar colisão insanável com um ou 

mais princípios, sendo forçoso sempre verificar se ocorreu ou vício caracterizador do desvio 

de poder ou da insuficiência no exercício da liberdade em harmonia com o sistema. 

 

3.1 Perfeição, Validade e Eficácia 

 

O ato administrativo está perfeito quando completa o ciclo necessário à sua 

formação. Perfeição é o resultado final do ato cujo processo está concluído. Entende-se ato 

administrativo como válido quando for expedido em absoluta conformidade com as 

exigências do sistema normativo. Validade é a adequação dos atos às exigências normativas. 

É eficaz quando produz efeitos próprios, ou seja, não depende de qualquer evento posterior, 

como uma condição suspensiva, termo inicial ou ato controlador a cargo de outra autoridade. 

Então, é a situação atual de disponibilidade para a produção dos efeitos típicos, próprios, do 

ato (MELLO, 2005). 

Efeitos Típicos, ainda seguindo o pensamento do mesmo autor, são aqueles para os 

quais o ato foi estabelecido, a exemplo da demissão de funcionário público. Já os efeitos 

atípicos são de dupla ordem: efeitos preliminares ou prodrômicos, efeitos reflexos. Os 

preliminares são os que existem enquanto o ato está pendente de alguma situação, isto é, está 

à espera de outro ato para produzir seus efeitos típicos a exemplo dos atos sujeitos, o controle 

de outros órgãos. Quanto aos efeitos reflexos, são aqueles que refletem em outra relação 

jurídica e atingem terceiros a exemplo da desapropriação de imóvel que se encontra locado 

(MELLO, 2005). 

Então, sob essa perspectiva, um ato pode ser: perfeito, válido e eficaz, ou seja, o ato 

terminou seu processo de formação está de acordo com as exigências legais e está disponível 

para produzir efeitos típicos; perfeito, inválido e eficaz, ou seja, o ato terminou seu processo 

de formação, mas não está de acordo com as exigências legais, mas se encontra produzindo 

efeitos que lhe são inerentes; perfeito, válido e ineficaz, ou seja, o ato terminou seu processo 

de formação, está de acordo com as exigências legais, mas não está disponível para produzir 

efeitos típicos, pois depende ainda de uma autorização ou homologação por autoridade 

administrativa para produzir efeitos; perfeito, inválido e ineficaz, ou seja, o ato terminou seu 

processo de formação, não está de acordo com as exigências legais e ainda não está disponível 

para produzir efeitos típicos, pois depende de uma autorização ou homologação por 

autoridade administrativa para produzir efeitos (MELLO, 2005). 

Os requisitos dos atos administrativos são: competência, forma, objeto, motivo e 

finalidade. Por competência, entende-se o poder atribuído ao agente no desempenho de suas 

funções, esta resulta da lei e é por ela delimitada. Por finalidade, entende-se o objetivo de 

interesse público a atingir, ou seja, aquela que a lei indica explicita ou implicitamente. Por 

forma, entende-se que o revestimento exteriorizado do ato administrativo constitui requisito 
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vinculado e imprescindível à sua perfeição. Por motivo ou causa, destina-se a situação de 

direito ou de fato que determina ou autoriza a realização do ato administrativo (MEIRELLES, 

2007). 

Por objeto, entende-se a criação modificação ou criação de situações jurídicas 

concernentes a pessoas, coisas ou atividades sujeita à ação do Poder Público. Nesse sentido, o 

objeto do ato identifica-se com o conteúdo do ato através do qual a administração manifesta 

seu poder e sua vontade, ou atesta simplesmente situações preexistentes (MEIRELLES, 

2007). 

Portanto, presentes os requisitos e atributos dos atos administrativos não há como 

negar vigência, validade e existência no mundo jurídico. Em outras palavras enquanto não 

dizimado pelo poder judiciário os mesmos produziram efeitos na sociedade devido a 

presunção de veracidade dos atos administrativos. 

 

3.2 Anulação e Revogação dos Atos Administrativos 

 

Anulação é a declaração de invalidação de um ato administrativo ilegítimo ou ilegal, 

feita pela própria administração ou pelo judiciário. Baseia-se, portanto, em razões de 

legitimidade e legalidade, diferente da revogação, que observa critérios de conveniência e 

oportunidade, ou seja, o mérito administrativo entendido coma a discricionariedade do 

administrador. Por ilegitimidade ou ilegalidade, entende-se ser uma invalidade substancial 

insanável por infringência clara e dissimulada das normas e princípios legais que regem a 

atividade do poder público (MEIRELLES, 2007). 

Com relação aos efeitos da anulação dos atos administrativos, em regra eles 

retroagem às suas origens, invalidando as consequências passadas, presentes e futuras do ato 

anulado. E assim, é porque o ato nulo ou inexistente não gera direito ou obrigações para as 

partes; não cria situações jurídicas definitivas; não admite convalidação. No entanto, por força 

do princípio da segurança jurídica e da boa-fé do administrado ou do servidor público, em 

casos excepcionais a anulação pode deixar de ter efeitos pretéritos e ter efeitos a partir da 

declaração de nulidade. Isso decorre inclusive dos art. 27 e 28 parágrafo único da Lei 9. 

868/99 (MEIRELLES, 2007). 

Mas como ora acentuado existe a prescrição administrativa diante de atos nulos. 

Segundo esta, impede-se tanto a invalidação pelo judiciário como pela administração, numa 

espécie de decadência. Justifica-se essa conduta, porque o interesse da estabilidade das 

relações jurídicas entre o administrado e administração ou entre ela e seus servidores é 

também de interesse público tão relevante quanto os demais. Como as ações pessoais contra a 

fazenda pública prescrevem em cinco anos e as reais em dez, nesses prazos é que podem ser 

invalidados os respectivos atos administrativos (MEIRELLES, 2007). 

Sob essa perspectiva, a administração pode anular seus próprios, sendo essencial que 

a autoridade que o invalide demonstre, no devido processo legal a nulidade que foi praticada. 

Os atos administrativos podem ser anulados pela administração com base em seu poder de 

autotutela, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), nas súmulas 346 e 

473. Além disso, podem ser confirmados, desde que não causem prejuízo a terceiros, sendo 

que a confirmação difere da convalidação, porque naquela não se corrige o ato, mas o mantêm 

do jeito que fora praticado e nesta se corrige (DI PIETRO, 2005) 

Como hipótese de confirmação ressalva-se a prescrição dos atos. Na falta de lei 

especifica, esses atos prescrevem em 5 anos de acordo com decreto nº20. 910/32. Então, 

prescrita a ação na esfera judicial não pode a administração rever seus atos sob pena de ferir o 

interesse público no que tange a estabilidades das relações jurídicas (DI PIETRO, 2005).  

Nesta seara devem-se observar os deveres de motivar, anular e convalidar os atos 

administrativos de onde se verifica que a maioria desses deveres encontram-se embasados no 
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princípio da segurança jurídica, princípio da moralidade, tudo em face do diploma que rege o 

processo administrativo Lei 9784/1999 e ainda em face das disposições do novo código civil 

Lei nº10406/2002 (FREITAS, 2004). 

Ponto crucial é saber que a anulação e convalidação são deveres  complementares, 

hierarquizáveis entre si, os quais decorem de princípios  que reivindicam a condição de 

mutuamente relativizáveis e passiveis de concordância prática, sem queda livre  nas posturas 

livres do ceticismo interpretativo (FREITAS, 2004). 

A lei de processo administrativo no seu art. 50 garantiu ao administrado à 

necessidade de observância de formalidades essenciais as garantias fundamentais. o tornou 

explicito para os cidadãos deveres dentre eles o da boa-fé que nada mais é do que 

desdobramento do princípio da moralidade (FREITAS, 2004). 

Todo ato administrativo deve ser motivado por força do art. 93 da Constituição 

Federal. Por isso, a boa fundamentação há de embasar todos os atos administrativos, a 

exceção dos de mero expediente, os autodecifráveis, pela singeleza de seus pressupostos e 

aqueles que contam com expressa dispensa constitucional (FREITAS, 2004). 

Diante disso, chega-se a conclusão que um ato anulado ou revogado sem motivação é 

tão nulo como quando um juiz concede ou nega uma liminar, pela simples alegação de 

presença ou não dos pressupostos (FREITAS, 2004). 

Neste contexto verifica-se no art. 54 da lei 9784/1999 o dever de anular os atos 

administrativos, quando eivados de vícios, respeitados o prazo decadencial e devido processo 

legal. Observando que nos casos de má-fé a contagem do prazo não inicia da realização do ato 

mas do conhecimento do mesmo pela administração. (FREITAS, 2004). 

Em relação ao fato consumado, há determinados requisitos  que devem ser 

observados, para a observância do instituto, deve-se primeiramente respeitar ao princípio  da 

boa-fé do cidadão que confia no ato estatal, sem de modo algum dar sinais conspirar contra o 

interesse geral; em segundo, a saudável cobrança pretoriana de inexistência de danos ou 

prejuízo a terceiros; em terceiro,  a passagem de determinado lapso temporal, quando se tratar 

de atos constitutivos de direitos; em quarto, a não configuração de qualquer tipo de fraude, 

pois esta torna irremediavelmente nula o ato e trai os propósitos subjacentes à incidência 

mesma da boa-fé; por derradeiro, finalizando,  a não violação de outros requisitos essenciais a 

licitude. Esses requisitos devem ser aplicados de forma indissolúvel, sob pena de debilitar a 

normatividade dos princípios fundamentais, quando excepcional reconhecimento do fato 

consumado (FREITAS, 2004). 

Com relação aos atos administrativos, observam-se atos anuláveis, quando 

portadores de vícios já não tão graves e, por conseguinte não fulminantes atos nulos quando 

absolutamente eivados de vícios. O princípio da proporcionalidade é que determina se o 

indivíduo está diante ou não, de vício de extrema gravidade. (FREITAS, 2004). 

Existem autores que no caso de vícios gravíssimos entendem pela inexistência do 

ato.  No tocante à causa ou ao motivo, imprescindível que o ato se concentre a sua razão de 

ser na autêntica concretização do princípio do interesse público na conjugação com a íntegra 

dos princípios fundamentais (FREITAS, 2004). 

Diante dessa situação não devem ser convalidados os atos de lesão grave ao interesse 

público, por serem atos de nulidade absoluta, consequentemente atos irregulares e sanáveis 

devem ser convalidados. Não se deve confundir com os atos absolutamente insanáveis, 

inviáveis de convalidação, mas estes também estão sujeitos a aplicação do prazo decadencial 

do art. 54 da Lei 9784/1999.  

Revogação de ato administrativo é o desfazimento do ato por razões de conveniência 

e oportunidade, devidamente motivada, como se trata de ato administrativo válido, a 

supressão por esses motivos, só pode ser feita pela administração sendo ressalvado a controle 

do judiciário somente através de juízo negativo (FREITAS, 2004). 
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Os efeitos da revogação são ex nunc, mas é importante ressalvar que a administração 

só poderá revogar os atos se ocorrerem fatos supervenientes à prática dos atos administrativos 

(FREITAS, 2004). 

 

3.3 Prescrição Administrativa 

 

É necessário que as relações entre a administração e o administrado alcancem 

estabilidade, devido a isso é necessário observar um prazo razoável para a solução de 

conflitos com o objetivo de imutabilizar a relação jurídica construída (NASSAR, 2006) 

Nesse sentido, Meirelles (2007) estabelece que a prescrição administrativa trata de 

um instituto que se justifica na necessidade de estabilização das relações entre o administrado 

e a administração e entre esta e seus servidores. Desta forma a prescrição administrativa opera 

a preclusão da oportunidade de atenuação do Poder Público sobre a matéria sujeita à sua 

apreciação, atingindo o ato administrativo na sua essência. Diante disso, se tem o fato 

consumado como um dos elos para a sustentação da segurança jurídica, como resultado de um 

conjunto de técnicas   normativas  encaminhadas a garantir a própria consistência do sistema. 

É pacífico na doutrina e jurisprudência que situações resultantes de atos 

administrativos, que embora nascidos irregulares sob a ótica da administração, devem ser 

consolidados, não só pela aquisição de direitos pelo servidor público (art. 5º, XXXVI, da CF), 

como também pelo fato da aquisição de direitos ter sido consumada pelo manto da boa-fé 

(NASSAR, 2006). 

Em relação à classificação das nulidades observamos a lei da ação popular que 

estabelece em seu art.2º, como nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades públicas nos 

casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e 

desvio de finalidade. 

No sistema brasileiro, observa-se critérios limitativos a anulação: os atos 

administrativos formalmente ilegais na sua origem, ou supervenientemente, mesmo após 

longo lapso de tempo, devem tempo, devem ter sua nulidade decretada ex tunc, sempre que 

provada ou fortemente presumível a má-fé ou qualquer outra vício de nulidade absoluta. Os 

atos administrativos em que se comprove a boa-fé do administrado, devem ser anulados com 

efeitos ex nunc, quando da passagem de um médio lapso de tempo que deve ser igual ou 

menor que o prazo decadencial estabelecido em lei, no caso da esfera federal, lei 9784/1999 o 

prazo é de cinco anos. Atos administrativos de nulidade relativa ou anuláveis devem ser 

anulados quando da passagem de lapso temporal reduzido, com efeitos ex tunc, salvo se 

possível sua convalidação de acordo com princípios superiores (NASSAR, 2006). Nesse 

sentido, Melo (2005) entende existir ainda outros tipos de atos viciados, trata-se dos atos 

inexistentes, na sua visão, é quando o vício é decorrente da falta de um elemento necessário a 

sua formação, enquanto o ato nulo de pleno direito a causa é uma prescrição da lei. 

O mesmo autor confirma que ainda existem os atos irregulares que possuem vício 

materiais, irrelevantes, reconhecíveis de plano, ou incursos em formação defeituosa 

consistentes  em transgressão de normas que impõe padronização interna dos instrumentos 

pelos quais se veiculam os atos administrativos (MELLO, 2005). 

Com relação ao prazo existem doutrinadores que estabelecem como prazo máximo o 

determinado no código civil antes da entrada em vigor do código de 2002, vinte anos e agora 

dez anos; já existem outros que estabelecem como prazo máximo o estipulado no Decreto Lei 

20.910/1932 e Lei 4.717/1965, que estabelecem o prazo de cinco anos (NASSAR, 2006) 

O supremo Tribunal possui duas súmulas acerca de anulação de ato administrativo.  

A primeira a n. 346 estabelece que a própria administração pode anular seus atos e a segunda, 

n. 473 determina que a administração pode anular seus atos a qualquer tempo, quando se 

tratar de ilegalidade, pois deste vícios não resultam direitos, ou no caso de revogação por 
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motivo de conveniência e oportunidade deve respeitar os direitos adquiridos e garantido em 

qualquer caso apreciação judicial (NASSAR, 2006). 

Dessa forma, percebem-se limites principiológicos à anulação dos atos 

administrativos, uma vez que no direito administrativo, toda e qualquer exegese bem sucedida 

há de tomar em especial consideração a natureza principiológica e valorativa deste ramo do 

Direito Público (NASSAR, 2006). 

Portanto, a administração deve observar o princípio da boa-fé decorrente do princípio 

superior da moralidade, guardando posição de autonomia em face da legalidade, este é 

utilizado na hermenêutica das relações da administração, para fixar limites à anulação dos 

atos administrativos eivados de vícios originários (NASSAR, 2006) 

Diante do fato que mesmo os atos inválidos geram consequências jurídicas, as quais 

são merecedoras de proteção, portanto há de se observar o princípio da boa-fé. Portanto o 

decurso de tempo gera a estabilidade do ato, causando por consequência estabilidade a certos 

direitos (NASSAR, 2006). 

Com o advento da Lei 9784/1999 esta estabeleceu limites a anulação de atos 

administrativos, pois essa norma positivou entendimentos doutrinários e jurisprudenciais 

acerca da matéria (NASSAR, 2006). 

Na falta de disposição acerca da matéria na esfera estadual ou municipal é aplicável a 

Lei 9784/1999 por analogia nas atividades destes entes, referida lei também é aplicável aos 

órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, quando no desempenho de função 

administrativa (NASSAR, 2006). 

Por derradeiro o art.54 da Lei 9784/1999 estabelece que a administração decai do 

direito de rever seus atos administrativos em até cinco anos, do qual decorrem efeitos 

favoráveis para seus destinatários, salvo se comprovada má-fé (NASSAR, 2006). Estabelece 

ainda o referido diploma que no caso de instauração de processo administrativo no caso de 

este ficar paralisado por mais de três anos, pendente de despacho ou julgamento, neste prazo 

incidirá a prescrição e os autos serão arquivados. Esta norma ainda indica que se a conduta for 

considerada crime, o prazo prescricional será o mesmo da ação penal prevista para o tipo 

penal (NASSAR, 2006). 

. 

4 INCONSTITUCIONALIDADE DA ANULAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

DE INCORPORAÇÃO SALARIAL PÓS DECURSO DE TEMPO 

 

Este entendimento baseia-se nos princípios embasadores do direito brasileiro, ou 

seja, no princípio da segurança jurídica, princípio da “Boa – Fé” objetiva, pois é verdade, que 

a administração tem o dever de anular seus atos administrativos a qualquer tempo, quando 

nulos devido ao interesse público, mas também é de interesse público a segurança das 

relações Jurídicas. 

 

4.1 Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça Sobre a Matéria 

 

Como se observa o colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao não aceitar 

que a administração anule seus atos administrativos em relação à incorporação salarial 

(quadros 1 e 2) e de benéfico patrimoniais conforme se demonstra nos julgamentos 

colacionados: 
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Quadro 1: Recurso Especial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Recurso Especial 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp 645856 / RS. Brasília: Superior Tribunal de Justiça, 2006. 

Disponível em: <http://www.stj.org.br>. Acesso em: 20 abr. 2008. 

 

Como ficou demonstrado, entende-se ser inconstitucional a anulação de atos 

administrativos após longo decurso de tempo, pois como ora explicado os princípios tem 

força de lei e perspectiva em questão, verifica-se o princípio da dignidade da pessoa humana 

que em ordenamento, tem força de fundamento jurídico embasador da sociedade brasileira. 

Não há como aceitar que uma pessoa depois de muitos anos recebendo seu salário, tenha este 

reduzido ou mesmo extinto devido a erro da administração que após processo administrativo 

garantiu aos seu servidores ou administrados determinada vantagem, não pode ter seu direito 

diminuído, pois a pessoa baseia sua vida em relação ao seu salário. Observando esta situação 

de injustiças, o legislador brasileiro (quadro 3) editou em 1999 a Lei No. 9.784 de 29 de 

janeiro de 1999 (LEI...,1999, [n.p.]):  

 

REsp 645856 / RS 

RECURSO ESPECIAL 

2004/0030510-8 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS. 

DEPENDÊNCIA. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. INÉRCIA DA 

ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. 

1. Não pode o administrado ficar sujeito indefinidamente ao poder de autotutela do Estado, sob pena de desestabilizar um 

dos pilares mestres do Estado Democrático de Direito, qual seja, o princípio da segurança das relações jurídicas. Assim, 

no ordenamento jurídico brasileiro, a prescritibilidade é a regra, e a imprescritibilidade 

exceção. 

2. Na ausência de lei estadual específica, a Administração Pública Estadual poderá rever seus próprios atos, quando 

viciados, desde que observado o prazo decadencial de cinco anos. Aplicação analógica da Lei n. 9.784/99. 

3. Recurso Especial não conhecido. 

 

Fonte: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp 645856 / RS. Brasília: Superior Tribunal de Justiça, 2006. Disponível 

em: <http://www.stj.org.br>. Acesso em: 20 abr. 2008. 

 

 

REsp 493307 / RS 

RECURSO ESPECIAL 

2002/0160054-5 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO 

INDEVIDA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO. DECADÊNCIA. 

Não pode a Administração Pública, após o lapso temporal de cinco anos, anular ato administrativo que considera viciado, se o 

mesmo gerou efeitos no campo de interesse individual de servidor público ou administrado, incorporando-se ao seu patrimônio 

jurídico. 

Precedentes. 

Recurso não conhecido. 

REsp 392831 / MG 

RECURSO ESPECIAL 

2001/0157899-4 

ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR VIÚVA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. 

DECADÊNCIA. 

1 - Em homenagem ao princípio da segurança nas relações jurídicas, administração não pode rever o ato concessivo de pensão 

especial por morte, que foi paga por mais de quatorze anos, sem que seja comprovada a má-fé por parte da beneficiária. 

2 - Precedentes. 

3 - Recurso parcialmente provido 

 



24 
 

Quadro 3: Lei Nº9.784 

Fonte: BRASIL. Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999. Disponível em: 

<http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/vin_Identificacao/lei9.784-1999? 

OpenDocument>. Acesso em: 20 out. 2007. 

 

A questão é polemica quanto aos atos administrativos anteriores a edição da lei 

9874/99, estes podem ser anulados a qualquer tempo, nesta situação deve-se observar o 

princípio da segurança jurídica, é pacifico na doutrina e na jurisprudência que não fica a 

mercê de qualquer tempo.  

Celso Antonio Bandeira de Melo entendeu que deve ser observado o maior prazo do 

Código Civil, ou seja, 20 anos; já Maria Sylvia DI Pietro e Hely Lopes que o prazo é de 5 

anos, consoante aplicação analógica do Decreto 20.910/32 o que se observa ser o 

entendimento mais correto porque a lei 9974/99 veio a estabelecer o prazo de 5 anos, 

demonstrando que o legislador acatou o entendimento desses doutrinadores (LEI...9784,1999, 

[n.p.]). 

LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999. 

  
Regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal. 

CAPÍTULO XIV 

DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E CONVALIDAÇÃO 

        Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de 

legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 

adquiridos. 

        Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos 

favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, 

salvo comprovada má-fé. 

        § 1
o
 No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção 

do primeiro pagamento. 

        § 2
o
 Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa 

que importe impugnação à     validade do ato. 

        Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem 

prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela 

própria Administração 

Como se observa no artigo 54 da lei retromencionada a administração tem o prazo de 

cinco anos para anular seus atos o que demonstra o entendimento do legislador que ao dar 

estabilidade as relações após longo decurso de tempo, ou seja cinco anos. 

Como antes mencionado o Superior tribunal de justiça entende que a administração 

deve respeitar o prazo de 5 anos para anulação dos atos administrativos conforme demonstra o  

Resp. 493307 / RS 

RECURSO ESPECIAL 

2002/0160054-5 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

PENSÃO 

INDEVIDA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO. 

DECADÊNCIA. 

Não pode a Administração Pública, após o lapso temporal de cinco anos, anular ato 

administrativo que considera viciado, se o mesmo gerou efeitos no campo de interesse individual de 

servidor público ou administrado, incorporando-se ao seu patrimônio jurídico. 

 

Precedentes. 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.784-1999?OpenDocument
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Inclusive, acrescenta-se ainda, o entendimento do Tribunal do Estado de São Paulo 

que, na Apelação Cível 91.468-5, 67.188-5 e 50.119-5, entende que na falta de prazo deve ser 

o estabelecido no decreto lei 20.910/32 por força do princípio da segurança jurídica. 

4.2 Posicionamento do Supremo Tribunal Federal Sobre a Matéria 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífico quanto à impossibilidade de anulação 

de atos administrativos que geram direitos patrimoniais para o administrado após longo 

decurso de tempo, que segundo seu entendimento é de 5 anos o prazo após a entrada no 

ordenamento jurídico da lei 9784/1999 conforme se demonstra no julgamento colacionado 

(quadro 4):  

 
Quadro 4: Recurso Extraordinário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EMENTA. Brasília: Superior Tribunal Federal, 2006. Disponível em: <http://www.stf.org.br>. Acesso em: 20 abr. 

2008. 

Mas antes da entrada em rigor da Lei 9784/1999, o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal (STF) era embasado na sua sumula nº. 479, ou seja, podendo ser invalidado 

ato administrativo a qualquer tempo independente de sua natureza. Portanto, o STF demonstra 

entendimento pacifico acerca da valorização da boa-fé do jurisdicionado, relativizando assim 

o princípio da legalidade tudo de acordo com a Lei 9784/1999. 

 
 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. 

APOSENTADORIA. LEI N. 2.271/94 DO ESTADO DO AMAZONAS. LEI INCONSTITUCIONAL. 

EFEITOS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. ART. 37, CAPUT, DA CB. ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. 

INTERESSES INDIVIDUAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Este Tribunal firmou entendimento no 

sentido de que os proventos regulam-se pela lei vigente à época do ato concessivo da aposentadoria, excluindo-

se do desconto na remuneração as vantagens de caráter pessoal. É plausível a tese do direito adquirido. 

Precedente. 2. Embora a lei inconstitucional pereça mesmo antes de nascer, os efeitos eventualmente por ela 

produzidos podem incorporar-se ao patrimônio dos administrados, em especial quando se considere o princípio 

da boa-fé. 3. Para a anulação do ato administrativo que tenha repercutido no campo de interesses individuais é 

necessária a instauração do devido processo legal. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Decisão  

A Turma, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo, nos termos do voto do Relator. 

Ausentes, justificadamente, neste julgamento, os Senhores Ministros Gilmar Mendes e Cezar Peluso.  2ª Turma, 

03.10.2006. 

Indexação  

- VIDE EMENTA. 

Legislação  
LEG-FED   CF       ANO-1988 

          ART-00037 "CAPUT" 

          ART-00040 PAR-00002  REDAÇÃO DADA PELA EMC-20/1998 

                CF-1988 CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

LEG-FED   EMC-000020      ANO-1998 

          EMENDA CONSTITUCIONAL 

LEG-FED   SUM-000473 

          SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF 

LEG-EST   LEI-002271      ANO-1994 

          LEI ORDINÁRIA, AM 

Observação  
- Acórdão citado: RE 243415. 

- Decisão monocrática citada: RE 328232. 

N.PP.: 7. 

Análise: 01/11/2006, FER. 

fim do documento 
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4.3 Posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho Sobre a Matéria 

 

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) entende que mesmo gerando efeitos  na 

esfera do administrado  este atos são passiveis de anulação, mas não demonstra em seu 

entendimento se estas horas extras habituais fossem pagas a mais de cinco anos sem a 

respectiva contraprestação, após a entrada em rigor da Lei 9784/1999. Nesse sentido, confere-

se (quadro 5): 

 
Quadro 5: Recurso Extraordinário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DJ DATA: 13-10-2000 PG: 523. Brasília: Tribunal Superior do Trabalho, 2006. Disponível em: 

<http://www.tst.org.br>. Acesso em: 20 abr. 2008. 

FONTE 
DJ   DATA: 13-10-2000   PG: 523 

PARTES 
RECORRENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO E MUNICÍPIO DE 

JOINVILLE. 

RECORRIDO: WILSON MELO. 

RELATORA 
JUÍZA CONVOCADA ANELIA LI CHUM 

EMENTA 

          PAGAMENTO A TÍTULO DE HORAS EXTRAS SUPRIMIDO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE LABOR 

EXTRAORDINÁRIO. INDEVIDA A INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOSDO SERVIDOR E A 

INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ENUNCIADO Nº 291 DO TST. 

          Todo ato realizado pela administração pública direta, indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios para ser legítimo e eficaz deve ser realizado em conformidade com os princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência de que trata o art. 37 da Carta Magna. 

Desatendendo-se qualquer desses princípios básicos o ato encontra-se viciado, sujeito à anulação pela própria 

Administração Pública ou pelo Poder Judiciário, quando requerido pelo interessado. 

          O pagamento de horas extras sem a respectiva contraprestação fere os princípios da legalidade e da moralidade 

sendo nulo de pleno direito o ato inquinado. A nulidade desse ato alcança todos os seus efeitos passados, presente e 

futuros em relação às partes, não sendo possível concluir que a supressão do pagamento da referida parcela possa 

gerar direito à indenização, tampouco a sua incorporação. 

          Recurso de revista do Ministério Público conhecido e provido. Prejudicado o exame do recurso de revista do 

reclamado. 

SÍNTESE 

          Tema(s) abordado(s) no acórdão: 

          Recurso de revista do Ministério Público. 

          I - Servidor público municipal - horas extras habituais - recebimento sem a efetiva prestação de serviço 

extraordinário - 

ilegalidade do ato administrativo - validade da supressão do benefício.  

          - Conhecido por divergência jurisprudencial. 

          - Mérito - provido. 

          Recurso de revista do reclamado. 

          I - Servidor público municipal - horas extras habituais - recebimento sem a efetiva prestação de serviço 

extraordinário - 

ilegalidade do ato administrativo - validade da supressão do benefício - perda de objeto. 

          - Recurso prejudicado. 

DECISÃO 

          Por unanimidade, conhecer do Recurso de Revista do Ministério Público do Trabalho, por divergência 

jurisprudencial, e, no mérito, dar-lhe provimento para: I - expungir da condenação o pagamento de diferenças 

salariais decorrentes da supressão do pagamento denominado "horas extras" a partir de 1º-03-94 e seus reflexos; II - 

determinar-se, ainda, a extração de cópias desta decisão e posterior encaminhamento, mediante ofício, ao Ministério 

Público e ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, para efeitos do art. 37, § 4º, da Constituição da 

República; III - e declarar PREJUDICADO o exame do Recurso de Revista do reclamado. 
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Portanto, no TST não existe muita jurisprudência sobre o assunto, mas por essa 

jurisprudência percebe-se que a colenda corte trabalhista entende pela supremacia do 

princípio da legalidade sobre os demais princípios. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se assim, que a discricionariedade da administração, quer dos atos 

administrativos quer dos atos judiciais está sempre ligada à questão dos princípios 

fundamentais, para que não se observe arbitrariedade por parte do administrador. 

A administração tem o dever de exercer o controle dos seus atos administrativos, mas 

esse controle há de ser necessariamente principiológico, devendo observar principalmente o 

princípio da boa-fé, pois tanto os atos discricionários como os vinculados devem observar o 

direito de forma sistemática, ou seja, devem obedecer todos os princípios, regras e valores 

previstos na Constituição Federal. 

Consequentemente, todos administrativos devem ser motivados e fundamentados de 

fato e de direito, à semelhança da requerida na prática dos atos judiciais, nos termos expressos 

da Constituição a fim de garantir a observância do princípio da legalidade. 

Assim, entendo ser inconstitucional a anulação dos atos administrativos referentes a 

incorporação salarial após longo decurso de tempo previsto na lei, porque fere o princípio da 

segurança jurídica e da boa-fé, bem como os princípios da irredutibilidade de vencimentos e 

da dignidade da pessoa humana e agora, não só pela questão principiológica, mas, sobretudo, 

pelo não cumprimento da Lei Federal 9784/99. Pondera-se ainda que, devido ao princípio da 

boa-fé, caso seja anulado administrativo referente a incorporação salarial, a anulação deve ter 

efeitos atenuados, ou seja, deve produzir efeito ex-nunc. 

Portanto, faltando regra específica que dispunha de modo diverso, o prazo para a 

administração proceder judicialmente contra os administrados  como regra, decai em  cinco 

anos, quer se trate de atos nulos, quer se trate de atos anuláveis, que produzam efeitos 

favoráveis para os destinatários, salvo no caso de má-fé, sendo neste caso o computo do prazo 

a partir da ciência do vício. 

 

INABILITY OF CANCELLATION OF ACTS OF ADMINISTRATIVE WAGE 

INCORPORATION UNDER THE FEDERAL CONSTITUTION 
 

ABSTRACT 

 

This article aims to identify the agreement of the doctrine and jurisprudence of the Superior 

Court of Justice (STJ) on the cancellation of the acts referring to the wage incorporation after 

continuation of long one of time by the light of the Federal Constitution. In him, they describe 

the forming beginnings of the Brazilian state, demonstrating his importance in the 

interpretation of the standards, as well as his prescriptive function in the right with the 

objective to carry out a study on the possibility of cancellation of administrative acts after 

long period of time, situation very much observed in the legal daily life. The inquiry made use 

of the analysis the doctrine on the cancellation of these acts besides the agreement of the STJ 

to promote the discussion about this possibility, under penalty of this act to injure the 

constitutional beginnings. 

 

Keywords: Administrative right. Constitutional right. Administrative act. 
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RESUMO 

 

Este artigo visa estabelecer uma conexão entre a ecologia dos meios e as possibilidades 

comunicativas para a comunidade surda. Para isso, serão descritas características da 

comunidade surda, a modalidade da língua de sinais, libras. Apresentar os principais meios de 

comunicação desse grupo de pessoas, os surdos. Os relatos serão baseados principalmente nas 

observações feitas pela pesquisadora durante prática educativa com alunos surdos que 

estudam na Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Sergipe (APADA/SE), 

fundada em junho de 1991. Desde o início das atividades a instituição tem como foco o 

trabalho com a comunidade surda e a inclusão desses na sociedade. 

 

Palavras chave: Surdez. Tecnologia. APADA/SE. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Conforme Souza (2013) afirma, a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes 

Auditivos de Sergipe (APADA) foi criada por meio de mães de surdos e pessoas que tinham 

interesses no atendimento a essa comunidade que vivenciava, nesta época, um processo de 

exclusão dos processos educacionais e sociais. Embora date de 1857 a inserção da língua de 

sinais no Brasil, por meio da Fundação do Instituto Nacional de Educação dos Surdos (INES), 

somente em 2002 que acontece o reconhecimento de Libras. Entre esses dois períodos vários 

acontecimentos levaram a uma exclusão dos surdos ou seu ajuste nos moldes da língua oral.  

A criação da APADA na década de 90 do século passado justifica-se no fosso entre a 

exclusão dos surdos e a inclusão em tempos de cidadania e que será objeto de investigação 

ora proposto.  

É oportuno ressaltar, que a comunidade surda representa minoria linguística não só 

pelo fato de possuir uma língua que difere da língua falada pela maioria das pessoas que 

compõe a comunidade ouvinte, mas por fazer parte de um grupo de pessoas com cultura e 

identidade distinta da dos ouvintes. 

Por tanto, o texto discorre sobre um grupo de pessoas com os quais convivemos (a 

sociedade ouvinte) e que nasceram ou adquiriram a surdez, essas pessoas, tem como principal 

meio de comunicação e expressão a visão e os movimentos corporais, desenvolve a fala oral 
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de modo muito arbitrário a que fazem os ouvintes. O contato com a língua oral representa, 

para o surdo, esforço significativo no ato comunicativo. 

Logo, torna-se fundamental, trabalhar os aspectos visuais, ao realizar qualquer 

atividade comunicativa com os surdos ou para os surdos. É a forma mais natural de entender e 

expressar para os surdos. O que significa enriquecer expressão e percepção ao máximo 

através das formas de representações visuais é possível enriquecer as experiências 

linguísticas, aprendizagem e interação social entre surdos e ouvintes. 

Logo a língua brasileira de sinais - Libras é uma língua de modalidade espacial 

visual, e é perfilhada principalmente através da visão. É uma língua posta principalmente por 

sinais, por isso, é considerada uma língua de modalidade visual espacial, neste sentido, pode-

se, facilmente, perceber a eficácia da linguagem ofertada pela Tecnologia de Comunicação e 

Informação para comunicação entre os surdos e surdos ou surdos e ouvintes.  

Através das possibilidades e uso das ferramentas ofertadas pela tecnologia ou 

ferramentas midiáticas, uma nova conotação pode ser dada ao desenvolvimento educacional 

dos surdos isso porque,  
 

Há comportamentos e tecnologias incorporadas na vida diária da comunidade surda, 

a maioria dos quais objetivam a comunicação, contato do surdo com o mundo dos 

sons, e entre eles mesmos a distância, por meio de uma ‘agenda surda’ definida na 

qual se destacam: torpedos, que, apesar de recentes, vêm se ampliando 

significativamente; a comunicação por meio de telefones para surdos (TS) [...] 

(SALLES, 2005, p.44) 

Além do uso dos equipamentos pela comunidade surda, cibercultura ou ecologia dos 

meios, é fundamental perceber as possibilidades educacionais para o grupo que se comunica 

através da visão e que tem como um dos parâmetros gramaticais de sua língua, os aspectos 

visuais. 

A parte morfológica da língua de descreve a função das expressões para libras, 

garantindo que as expressões são, para a língua de sinais, o que os sinais gráficos são para o 

português na modalidade escrita e, o que a entonação de voz representa para português na 

modalidade oral.  

 

2 MÍDIAS E INCLUSÃO 

Adequar a tecnologia à cultura linguística dos surdos, visual espacial, auxilia a 

promoção, interação e integração dos surdos. A promoção torna-se real quando as ferramentas 

de comunicação são utilizadas no ambiente escolar  na aquisição  e partilha do conhecimento. 

 A interação fortalece a convivência e partilha conhecimentos entre os sujeitos que 

tem por grupo social de identificação a comunidade surda. Essa vivência facilita a 

consolidação da cultura surda na sociedade ouvinte. De forma natural, os surdos promovem 

sua própria integração social constituída, também, por outras vertentes como é o caso da 

legislação que reconhece a língua brasileira de sinais- libras. 

 Por isso, o uso da tecnologia promove, em larga escala, a possibilidade de 

desenvolvimento e ampliação das possibilidades comunicativas. Em alguns casos, as mídias 

se adequam com significante exatidão às especificidades comunicativas dos surdos. Essa 

adequação chegam a promover, com precisão, a inclusão social e melhor qualidade de vida 

para os surdos. 

A inserção dos meios de comunicação no processo educacional, tanto na modalidade 

presencial quanto para a EaD, oportuniza aos surdos participar ativamente das atividades 

educativas. O uso de hipertextos pode tornar melhor as formas de aprendizagem dos surdos 

http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/versoereverso/article/view/5762/5220
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uma vez que estes preveem caminhos distintos na formatação do conhecimento transitando 

por outros textos e proporcionando dinamicidade, perfil da língua de sinais.  

Trabalhar com hipertextos pode ampliar o desenvolvimento, linguístico, social, 

cultural, profissional, pessoal e educacional, visto que constitui,  

 
Um conjunto de caminos que posibilitan uma navegabilidade. Una gama de nodos neuronales. 

Una estrutura de lectura horizontal. Textos entrelazados en un labirinto de posibilidades. Una 

construcción textual con lectura expandida. Estos son algunas de las posibilidades para 

comprender lo que viene a ser el hipertexto  (RENÓ, 2012, p. 46). 

 

Explorar os caminhos descritos por Denis Renó significa potencializar ao máximo a 

ecologia dos meios através de possibilidades comunicativas, para os surdos, essas explorações 

das linguagens não verbais, e da língua de sinais, libras, demarcam um vasto campo a ser 

explorado pelos educadores.  

O desafio que chega às escolas e aos docentes em relação aos surdos não consiste 

apenas em incluí-los nos espaços escolares, mas, principalmente, que estes sejam coparticipe 

na construção da sociedade e assim, oportunizar a participação ativa dos surdos na construção 

e troca de conhecimentos. Esse contexto comunicacional é de extrema importância no 

processo de desenvolvimento do surdo com expectativa relevante na busca da formação do 

sujeito. 

O uso e a exploração das imagens com e sem animação, cria condições muito mais 

favoráveis aos surdos, no sentido de percepção e leitura dos códigos linguísticos, 

proporcionando também, que a comunidade surda, que não domina o português na 

modalidade escrita, possa aproximar-se mais do seu segundo idioma, o português.  

O ideal é que essa aproximação seja feita de forma sólida e sem restrições de 

aprendizagem. Proporcionar ao surdo a comunicação através do português na modalidade 

escrita estimulando a busca pelo conhecimento e novas descobertas é um desafio que está 

desposto para os educadores de surdos e comunidade em geral. 

Os surdos usam o português como sua segunda língua, porém, essas pessoas, em sua 

maioria, não foram alfabetizadas de forma correta na língua portuguesa. Através do uso das 

mídias a comunidade surda vem se apropriando cada dia mais do português para se 

comunicar, isso ocorre desde as primeiras mídias usadas pelos surdos isso é o que afirma 

Eduardo Munhoz Parise (2008, [n.p.]) quando indica que:  
 

Há 15 ou 20 anos, os Surdos tinham como alternativa a comunicação escrita. Sim, 

uma carta escrita que chegava pelo correio. Havia demora em chegar, para ler, ser 

respondida e postada nos correios. Imaginem vocês que isso era só o que tínhamos. 

Depois tivemos o Pager (bip), que era usado digitando a mensagem. 

Junto mais um aparelho celular para pedir o auxilio de voz para redigitar mensagem 

do bip, não tínhamos ainda o nosso poder de acessibilidade de enviar uma 

mensagem pelo Bip. De um jeito ou de outro havia dificuldade para interpretação do 

texto, ou seja, o surdo não tem a mesma fluência em português que um ouvinte e 

sempre acabava havendo problemas para assimilar a mensagem.   

 

Um dos primeiros meios de comunicação tecnológica, usados por surdos para se 

comunicar foi o BIP, as mesmas limitações com o idioma português foram registradas durante 

o uso desse aparelho como sendo um grande complicador da comunicação, isso porque os 

surdos se comunicavam com o bip através da língua portuguesa.  

Os registros que os surdos fazem a respeito disso são sempre os mesmos,  

 
[...] tivemos o Pager (bip), que era usado digitando a mensagem. Junto mais um 

aparelho celular para pedir o auxilio de voz para redigitar mensagem do bip, não 

tínhamos ainda o nosso poder de acessibilidade de enviar uma mensagem pelo Bip. 
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De um jeito ou de outro havia dificuldade para interpretação do texto, ou seja, o 

surdo não tem a mesma fluência em português que um ouvinte e sempre acabava 

havendo problemas para assimilar a mensagem. (PARISE, 2008, [n.p.]). 

Contudo, registra-se que o uso da tecnologia de comunicação e informação “exige” 

dos surdos a vivência com a língua portuguesa e promove, ao mesmo tempo, o 

desenvolvimento dos surdos nos dois campos; língua portuguesa e usos da tecnologia, 

culminando em melhor qualidade de vida. 

 Após o BIP, outras ferramentas tecnológicas foram sendo desenvolvidas e cada vez 

mais se aproximando das reais necessidades dos surdos, como é o caso do AVATAR. Esse 

aplicativo proporciona aos surdos o diálogo através da língua de sinais, libras. Por ser um 

aplicativo que pode ser baixado em celular e comporta considerável quantidade de verbetes, é 

um meio de interação que favorece qualquer situação social interativa através da libras. Antes 

do AVATAR, outros aplicativos, que propiciam o diálogo em libras, já estavam sendo usados 

como é o caso do ooVoo. 

 

3 SURDEZ E SOCIEDADE DIGITAL 

 

Ao observar o comportamento dos grupos de surdo da APADA e sua relação com as 

ferramentas digitais percebe-se a forte tendência à incorporação dos meios não só pela 

influência da comunidade ouvinte, grupo que se apropria muito bem desses meios de 

comunicação, mas por ser uma ferramenta que se aproxima da forma de comunicação da 

comunidade surda que necessita destacar os aspectos visuais no ato comunicativo. 

Tendo entendimento baseada nas experiências visuais, o grupo de surdos facilmente 

se identifica com a “ecologia dos meios” porque através dela é possível estimular vários 

sentidos perceptivos de aprendizagem comunicacionais. O cotidiano social dos surdos (a) é 

bastante flexível e moldável, assim como o dos ouvintes. 

 O uso das ferramentas da comunicação utilizadas principalmente pelos surdos, ainda 

não tem, de forma considerável, direcionamento para as ações educacionais, mas esta 

tendência está fortemente presente na vida social e familiar da comunidade surda e pode, de 

forma decisiva, ser instrumentada para o ambiente escolar.  

Podemos afirmar que os alunos surdos estão imersos na multimídia e que conseguem 

aprender conteúdos e hábitos sociais, esses hábitos são, com facilidade, incorporados pelos 

surdos, isso porque há uma tendência natural do homem em reproduzir a realidade que o cerca 

e que é representativa a ele. O mundo representa atualmente uma coletividade que tem como 

marca principal ser uma, 
 

[...] sociedade líquida, sin estrutura definidas. Entre nosotros crece deseo de 

participación, de intervención y a través de los usuários circulan contenidos de 

distintas fuentes, algunos alterados por la sociedade, otros, como estaban desde el 

principio. Pero dentro de tantas características, uma se mantiene, 

independientemente de la alteración de tantos câmbios de linguaje, sociales y 

tecnológicos: la multimedialidad (DENIS, 2012, p.39). 

 

Os surdos, imersos neste contexto, compartilham os espaços midiáticos acessam as 

redes sociais, compartilham as informações e acrescentam outras novas moldando seu modo 

de pensar e de agir. Pois, como afirma Thompsom o desenvolvimento da mídia torna o sujeito 

mais reflexivo, proporcionando, portanto, novas possibilidades de percepção e atuação de 

“eu” no contexto social. 

 Podemos cita-lo ainda, porque salienta as influências negativas ofertadas pelos 

símbolos, na construção ideológica e sua relação de dependência com os símbolos que 
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desencadeiam um processo de sobrecarga de informações conceituais, o que possibilita uma 

ação desorientadora na organização do pensar e do agir dos sujeitos surdos. 

Assim, é natural que de forma clara e constante a ecologia dos meios transforme a 

vida dos surdos e que em alguns contextos, tanto no âmbito social, como no educacional e 

principalmente no âmbito familiar, tais ferramentas possam alavancar o acesso ao saber, que 

irá fornecer o pensar seletivo diante das informações que chegue até os mesmos.  

Ainda sobre isso, podemos chamar a atenção da “má influência” das mídias levando 

em conta a relação existente entre o sujeito e a ferramenta, principalmente quando a família 

não participa da seleção das informações acessadas e compartilhadas pelos indivíduos. 

 

3.1 Mídia para a Educação dos Surdos  
 

O potencial educativo proporcionado pela ecologia dos meios é um campo a ser 

explorado. A escola como um todo, ainda não se apropriou de forma enérgica dos meios 

envolvendo o Projeto Político Pedagógico em ações coordenadas pelas mídias, isso implica 

que ainda não se acomodaram as ferramentas às práticas mesmo com os indicativos de que a 

ecologia dos meios amplia sobremaneira a potencialidade na concepção educativa. 

Estudos indicam que devemos utilizá-los, alguns ensaios são feitos com bons 

resultados, como é o caso da experiência realizada pela autora Maria Isabel Orofino em; 

Mídias e Mediação escolar Pedagogia dos meios, participação e visibilidade.  A autora 

desenvolveu um trabalho em uma escola com o uso das mídias explorando a intertextualidade 

a partir do Projeto Político Pedagógico da escola. 

Toda a atividade teve como base temática a “AIDS”, porém diversas abordagens 

foram apresentadas. As construções e ferramentas indicavam o formato que deveria ser 

trabalhado o conteúdo. Foram explorados principalmente; o código verbal com linguagem 

audiovisual e hipertexto, o código imagético através de fotografias em abordagens muito mais 

próxima do signo da mensagem e o signo sonoro através de organização musical. 

Encaminhar aulas com uso de hipertextos com objetivos bem definidos é um 

caminho do qual não podemos se distanciar, a escola não pode disputar com a tecnologia. 

Aprimorar as ações a partir das mídias não significa que esta seja a salvação da educação. Por 

isso, é fundamental se ter atenção criteriosa no uso e aplicabilidade recomendável redirecionar 

as ações sempre houver fuga do alcance dos objetivos. 

A abordagem das temáticas, através das TICs, cria corpo e promove a ação 

necessária para estimular o aluno na busca pelo conhecimento. Sabe-se da importância dessa 

ação para a inclusão social dos surdos não só dentro da escola, mas também, na vida social do 

sujeito. 

Dessa forma, indica-se que a escola pode se apropriar das diversas linguagens e 

ferramentas para tornar real a promoção dos surdos na sociedade.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

Assim, é notória a capacidade comunicativa dos surdos principalmente quando esta 

tem como ponto de partida os aspectos visuais. Aspecto do qual a comunidade se apropria 

com bastante coerência e precisão, isso porque, a libras é uma língua que envolve as 

expressões facial e corporal no repasse e interpretação dos das informações.  

Tal aspecto é favorável e fundamental para potencializar a educação dos surdos no 

processo de inclusão quando nos apropriamos destes. Assim, se faz indispensável o uso das 

TICs por professores de surdos. O trabalho deve ser realizado com bastante direcionamento 

das ferramentas, bem como observando e detectando os resultados obtidos. 
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O uso das mídias para a formação e inclusão dos surdos é uma realidade coerente e 

proporcional ao desenvolvimento social tecnológico ofertado pela sociedade. Encaminhar a 

educação para esse eixo é buscar a forma mais prática de melhorar as possibilidades 

comunicativas com vistas promoção e inclusão dos surdos.  

 

USE OF TOOLS IN THE INCLUSION OF DEAF TECNOLOGICAS  

ABSTRACT 

This article seeks to establish a connection between the ecology of media and communication 

possibilities for deaf community. For this, characteristics of the deaf community will be 

described, the modality of sign language, pounds. Present the main media this group of 

people, the deaf. The reports are based mainly on observations made by the researcher during 

educational practice with deaf students studying at the Association of Parents and Friends of 

Hearing Impaired Sergipe (APADA/SE), founded in June 1991. Since the beginning of the 

activities the institution focuses on working with the deaf community and their inclusion in 

society.  

 

Keywords: Deafness. Tech. APADA / SE. 
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RESUMO 

 

Um processo de conurbação acompanha a marcha para oeste da cidade de Aracaju, nos 

últimos trinta anos, envolvendo o Bairro Jabotiana e a Macrozona Urbana 2- Grande Rosa 

Elze, pertencente a S. Cristóvão, delimitando um espaço de intersecção municipal que tem no 

centro a Várzea da Canoa,  onde a extração mineral e o desmonte do relevo foram causa da 

degradação ambiental associada com a urbanização nas zonas rurais de ambos os municípios. 

A mera construção de moradias evoluiu para edifícios verticalizados, incorporando recursos 

naturais e impactos ambientais. Este fenômeno foi estudado através de trabalho de campo por 

alunos das disciplinas Planejamento Ambiental e Ordenamento Territorial da Universidade 

Federal de Sergipe, visando a aplicação dos conhecimentos teóricos a essa área localizada 

próxima do Campus Universitário. Foi feito um conhecimento prévio da área através da 

análise de mapas, textos de relatórios e trabalhos publicados,  e elaborado um roteiro para o 

levantamento, com o objetivo de registrar as desconformidades ambientais legais, a 

degradação dos meios físico, biótico e socioeconômico, os vetores de urbanização e as 

transformações decorrentes da incorporação dos recursos de água, solo, relevo e vegetação. 

Neste trabalho os estudantes puderam entender o crescimento populacional, os vetores da 

expansão urbana, o impacto da urbanização e as relações da comunidade, e testemunhar as 

mudanças na Várzea da Canoa, recém - incorporada por esse fenômeno.  

 

Palavras-chave: Conurbação. Urbanização. Impacto Ambiental. Trabalho de campo. Aracaju. 

São Cristóvão. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho de campo no âmbito da ciência geográfica é uma oportunidade de integrar 

os conceitos estudados em sala de aula e à realidade a qual esse conhecimento é aplicado, 

sendo uma etapa imprescindível à compreensão dos fenômenos colocados em foco pela  

explanação do conteúdo da disciplina em questão. Quando no campo, a paisagem e o 

ambiente propiciam questionamentos, correlações, direções mais precisas e até o 

reposicionamento teórico para maior adequação ao objeto da análise. Mais ainda, quebra o 

confortável ritmo da imaginação e leva muitas vezes a uma negação das conclusões até então 

alcançadas e à necessidade de um recomeço integrante da “teoria com a prática”. 

Unindo os conteúdos das disciplinas Planejamento Geoambiental (cursos de 

Bacharelado em Geografia e Bacharelado em Geologia) e Ordenamento Territorial 

(Bacharelado em Geografia), ministradas na Universidade Federal de Sergipe, foi realizado 

trabalho de campo no Bairro Jabotiana, no oeste da cidade de Aracaju, capital do Estado de 

Sergipe e na Macrozona Urbana 2- Grande Rosa Elze, no leste do Município de S. Cristóvão, 

(Figura 1) cujo avanço da urbanização vem produzindo transformações visíveis que remetem 

a um novo estado a que será conduzida a dinâmica da vida comunitária peculiar dessa área. 

Foi previamente construído um roteiro de pesquisa que orientou a observação das  variáveis  
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dos meios físico, biótico e socioeconômico,   em face da expansão da cidade de Aracaju sobre 

os vazios urbanos  e zona rurais,  nessa área.  

O mapa da Figura 1 mostra a inserção de Aracaju e São Cristóvão no Estado de 

Sergipe e a do Bairro Jabotiana entre os bairros de Aracaju. Os alunos participantes e co-

autores  desse artigo² forneceram pequenos relatórios que subsidiaram a elaboração do 

presente  texto.  

 

Figura 1- Aracaju e São Cristóvão, no Estado de Sergipe, onde se situa a área de estudo. 

Bairros de Aracaju e seta indicando o Bairro Jabotiana (25).  
 

 
Fonte: Aracaju, 2010 

 

 

2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 

Em 1980 teve início um processo particular de conturbação envolvendo a cidade de 

Aracaju e um núcleo urbano do município de S. Cristóvão, territorialmente fragmentado e 

distanciado 16km da  sede desse município, em uma superfície   delimitada  por um recorte 

espacial que integra  o Bairro Jabotiana,  em Aracaju, capital do Estado, a  uma parte leste  do 

município de S. Cristóvão, a   Macrozona Urbana 2-Grande Rosa Elze. Estas duas porções 

formam um polígono limitado ao sul pela Ferrovia Norte-Atlântica, que corta a parte sul do 

Bairro Jabotiana, ao leste pela Av. Tancredo Neves e ao norte pela Av. Marechal Rondon. 

Para oeste ultrapassa os limites de Aracaju com S. Cristóvão e chega até o limite oeste da 

Macrozona Urbana 2-Grande Rosa Elze, conforme definida no Plano Diretor Participativo 

pela  Lei 044/2009 (S. CRISTÓVÃO, 2009).  

Informalmente, as referências espaciais distinguem a Jabotiana Norte da Jabotiana 

Sul, conforme situação em relação à Av. Tancredo Neves e à Av. Marechal Rondon. São da   

Jabotiana Sul a Ferrovia Norte Atlântica que corta a linha  divisória de Aracaju com  S. 
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Cristóvão, os quarteirões de  moradias de invasão do Largo da Aparecida, edifícios 

residenciais construídos em áreas terraplenadas de antigos morros, os conjuntos  Sol 

Nascente,  JK,  Santa Lúcia, o Cemitério Colina da Saudade e os novos empreendimentos 

residenciais adjacentes que  avançam sobre terras  de S. Cristóvão.  

Já na Jabotiana Norte, alinhados também na margem oeste da Av. Tancredo Neves e 

mais próximos da Av. Marechal Rondon, acham-se a Revendedora de Veículos Toyota,  a 

Faculdade Pio X,  alguns lojões atacadistas  e galpões industriais e de armazenagem e as  

sedes das instituições ACADEPOL, SET-SENAT, CENAM e FUNASA. Novos condomínios 

residenciais formam um novo espaço misto de comércio, serviços, vazios urbanos com 

vegetação nativa e exótica e drenos  naturais e  artificiais ligados ao  rio Poxim (Figura 2).  

Este recorte se completa com a Grande Rosa Elze, situada em S. Cristóvão e à oeste  

da Jabotiana,  à qual se integra  pela Avenida  Marechal Rondon,  pela Avenida CHESF e pela 

Estrada da Jabotiana, contendo, do mesmo modo, elementos naturais e elementos construídos, 

com destaque para a sede da Cidade Universitária ou  Campus da UFS (Figura 2).  

Neste espaço, onde o rio Poxim é o eixo central  das relações ambientais, a rede 

viária escoa, simultaneamente, para  Aracaju e para a Grande Rosa Elze  a população 

assentada nos conjuntos habitacionais Eduardo Gomes, Luís Alves, Tijuquinha, Jardim 

Universitário,  nos loteamentos Rosa Elze e Rosa Maria e nos  povoados Madre Paulina, 

Barreiros e Várzea Grande. Essa mobilidade vem funcionando  há cerca de vinte anos, 

incorporada no Sistema Integrado de Transportes e levada em conta na Lei Complementar 

Estadual nº 25 de 29 de dezembro de 1995, que criou a Região Metropolitana de Aracaju 

(ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SERGIPE, 1995).  

O crescimento demográfico de 1980-2010 atesta essa  conurbação,  sendo S. 

Cristóvão com 219.2%  mais dinâmico do que Aracaju que  cresceu somente 88,4%, (Quadro 

1).  

Figura 2- Área de estudo: Grande Rosa Elze e Jabotiana. 

 
Fonte da ortofotocarta: SERGIPE, 2004. Desenho: Lílian Wanderley, 2013 

 

Quadro 1- Evolução Populacional de Aracaju e São Cristóvão 1980-2010 

Municípios 
Habitante/Ano Variação % 

1980-2010 1980 1991 2000 2010 

Aracaju 293.131 401.676 461.534 552.365 88,4 

São Cristóvão 24.134 47.490 64.647 77.030 219,2 
Fonte dos dados: IBGE Cidades, 1980, 1991, 2000, 2010. 

 

Esse desempenho incluiu S. Cristóvão, já em 2000, no grupo de municípios 

sergipanos que ultrapassaram cinquenta mil habitantes, por conta da consolidação urbana da 

Grande Rosa Elze. Em 2010 essa área abrigou uma população residente de 43.837 habitantes 
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(IBGE Cidades, 2010), que representou 57% dos 77.030 habitantes  totais do município 

(Figura 3). 
 

 

Figura 3- Composição populacional de  São Cristóvão- 2010. 

 
Fonte dos dados: IBGE Cidades, 2010 

 

Já o Bairro Jabotiana  superou a própria Capital ao crescer  143,3%, em vinte anos  

(Figura 4), fruto do  boom imobiliário que expandiu a superfície construída sobre os   vazios   

urbanos dessa segunda  “zona de expansão” de Aracaju.  

 

Figura 4-Crescimento da Jabotiana entre 1991 e 2010. 

 
Fonte: Wanderley; Aguiar, 2012 

 

Os efeitos desse crescimento e da consequente expansão urbana recaíram sobre o 

meio ambiente. Segundo Wanderley; Machado Filho (2013) o desmonte dos morros da 

Formação Barreiras e a extração de areia  eliminaram a antiga paisagem,  substituíram os 

terraços arenosos por grandes charcos na chamada Várzea da Canoa (Figura 5),  suprimiram 

grande parte da vegetação e desenharam um novo arranjo da  rede natural de drenagem.  No 

centro desse espaço de intersecção municipal uma   área  remanescente da antiga zona rural 

chamada Várzea da Canoa, formada por terras pertencentes ao Bairro Jabotiana e à Grande 

Rosa Elze, e em fase de  incorporação pelo setor imobiliário, foi  especialmente tratada  nesse  

trabalho de campo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57% 

43% Rosa Elze

Sede São
Cristóvão
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Figura 5 – Área da Várzea da Canoa, ocupada por charcos da mineração de areia e 

remanescentes de matas ciliares  do rio Poxim e tributários. Avanço da urbanização 

em sentido leste-oeste. 

 
                                       Fonte: Foto cedida por Lineu, 2012. 

 

3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  

 

A conurbação de cidades vem acontecendo em muitos municípios brasileiros, 

configurando-se espacialmente na unificação da malha urbana de dois ou mais centros 

urbanos, em decorrência de seu crescimento horizontal. A fusão de áreas urbanas ou 

conurbação  envolve o aspecto  espacial e pode ocorrer  por diversos processos de absorção, 

através dos quais pequenos núcleos urbanos são integrados a um município, significando que   

“[...] uma cidade começa a absorver outra quando passa a desenvolver com ela uma intensa 

vinculação socioeconômica. Esse processo envolve uma série de transformações tanto no 

núcleo urbano absorvido como no que absorve” (VILLAÇA, 1998, p.51). O produto desse 

processo consiste quase numa fusão de áreas de terras adjacentes, onde se incluem zonas 

rurais com características próprias que terminam por se tornarem  homogêneas em um mesmo 

espaço urbano. Essa homogeneidade, contudo, se caracteriza por fragmentação e integração 

que resultam da ação de diferentes agentes modeladores, como se pode entender de Corrêa 

(2001), para quem o espaço urbano é fragmentado, caracterizado pela justaposição de 

diferentes paisagens e usos da terra, que decorre da ação dos diversos agentes modeladores 

que produzem e consomem espaço urbano: proprietários dos meios de produção, proprietários 

fundiários, promotores imobiliários, Estado e grupos sociais excluídos.  

Segundo Corrêa (2001, p. 146),  
 

 [...] [por] derivar da dinâmica de acumulação de capital, das necessidades mutáveis 

de reprodução das relações sociais de produção e dos conflitos de classe, a ação dos 

agentes modeladores gera mudanças de conteúdo e/ou das formas das diversas áreas, 

de modo que novos padrões de fragmentação do espaço urbano emergem, 

desfazendo total ou parcialmente os antigos e criando novos padrões no que diz 

respeito à forma e ao conteúdo. 

 

Nessa área que integra o Bairro Jabotiana  e  a Grande Rosa Elze um estoque de 

recursos de solo, vegetação,  unidades de relevo, recursos minerais  e  mananciais  hídricos  

foi afetado pelo  processo conjunto  de  urbanização,  ou incorporado pelo setor imobiliário e 

da construção civil, que   direta ou indireta atuaram  como  insumidores e processadores 

desses recursos naturais,   nesta parte da bacia do rio Poxim.  

Para Venturi (2006, p.15),  
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[...] os recursos naturais são componentes da paisagem geográfica, materiais ou não, 

que ainda não sofreram importantes transformações pelo trabalho humano e cuja 

origem independe do Homem, aos quais foram atribuídos, historicamente, valores 

econômicos, sociais e culturais. Portanto, só podem ser compreendidos a partir da 

relação Homem-Natureza.   
 

Nessa perspectiva, essa relação de valor do recurso natural ocorre diretamente pela 

demanda da sociedade. Sendo assim, é comum que algumas vezes as áreas incorporadas no 

processo de expansão urbana tenham sido antes afetadas negativamente pelo uso industrial, 

lavra mineral, agricultura degradadora ou até por disposição de resíduo tóxico, permanecendo 

desvalorizadas até o momento em que a escassez de terrenos expande a demanda por moradia 

ou negócios para essas áreas, inserindo-as, por essa razão, no mercado imobiliário.  

Na trajetória urbana desses dois espaços que em 1980 ainda eram zonas rurais de  

Aracaju e  de S. Cristóvão, a Jabotiana Sul  já havia iniciado sua urbanização com o núcleo de 

invasão do  Largo da Aparecida e a construção dos conjuntos Sol Nascente, JK e Santa Lúcia, 

embora  grandes vazios urbanos e morros preservados ainda se destacassem. Fenômeno 

semelhante ocorria na Grande Rosa Elze, mas as suas respectivas malhas ainda não se 

tangenciavam, tendo entre si um estoque de terrenos ruralizados pertencente a ambos, 

interpostos pela  planície fluvial  do rio Poxim e de outras unidades geomorfológicas . 

Até o ano 2000 a Jabotiana  ocupava posição secundária no processo de conurbação 

e metropolização Aracaju-S.Cristóvão, em face da grande disponibilidade de terrenos na Zona 

de Expansão de Aracaju e no Bairro Jardins. O preço elevado dos terrenos, neste último, e as 

inundações na Zona de Expansão Urbana de Aracaju fortaleceram o vetor de crescimento para 

a Jabotiana, tanto nos terrenos da margem oeste da Av. Tancredo Neves, na Jabotiana Norte, 

quanto na  Jabotiana Sul, alcançando  as terras do município de S. Cristóvão. O aquecimento 

do mercado imobiliário, em meados da década de 2000, levou à implantação de condomínios 

residenciais para a classe média e outros setores da população desse Bairro. Já a Grande Rosa 

Elze se desenvolvia como um núcleo urbano a oeste do Campus da UFS, ainda se mantendo  

separada da Jabotiana  por terrenos ruralizados,  como mostra a Figura 2.  

Constatou-se no trabalho de campo que a expansão urbana dos anos 1980 a 2010 e a 

incorporação de espaços e recursos pelo setor imobiliário e pela construção civil impuseram-

se, marcantemente, nesta parte da bacia do Poxim. Neste processo o rio Poxim, coletor 

principal das águas superficiais e subsuperficiais, atraiu soluções particulares para as águas 

residuárias da mineração, para a água das chuvas, da drenagem urbana e dos esgotos, soluções 

estas que modificaram a paisagem e o arranjo hídrico natural da área.  

Nesse contexto de vulnerabilidade ambiental sob a pressão de demandas  de espaços 

habitáveis à base de financiamento público, são oportunas as preocupações com a 

concentração urbana e seus efeitos, manifestadas por Tucci, Hespanhol & Cordeiro Netto 

(2003),  que seriam: a degradação ambiental dos mananciais, o aumento do risco das áreas de 

abastecimento por conta da  poluição orgânica e química, a contaminação dos rios por esgotos 

doméstico, industrial e águas pluviais, a geração de enchentes urbanas pela  ocupação do 

espaço e pelo gerenciamento inadequado da drenagem,  e  a insuficiência de coleta e 

disposição do lixo.  

 

4 METODOLOGIA  

 

Os procedimentos adotados no trabalho de campo seguiram as seguintes etapas: 

a) Explanação e discussão em sala de aula dos conceitos teóricos das disciplinas 

ministradas. 

b) Formação prévia do conhecimento da área  através da análise dos materiais 

cartográficos e textos: Mapa Geoambiental de Aracaju (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
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ARACAJU, 2005), Ortofotocarta de 2004 (SERGIPE, 2004). Mapa Geoambiental - Uso e 

Ocupação do Solo da Jabotiana-Aracaju (WANDERLEY, 2010), Levantamento Batimétrico e 

Ambiental do rio Poxim (WANDERLEY; MENDONÇA FILHO; MAIA MAGALHÃES, 

2011), Mapeamento das Áreas de Preservação Permanente na Bacia Urbana do Baixo Poxim, 

no Bairro Jabotiana, Aracaju-SE (WANDERLEY; MENDONÇA FILHO, 2013) e Mapa 

Geológico de Sergipe (COMPANHIA DE RECURSOS MINERAIS E 

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE SERGIPE;COMPANHIA DE PESQUISAS DE 

RECURSOS MINERAIS, 1998). 

 c) Elaboração de roteiro do levantamento em campo para observação e registro das 

desconformidades ambientais legais, das condições ambientais do meio físico, biótico e 

socioeconômico, dos vetores de urbanização e das transformações decorrentes da 

incorporação dos recursos de água,  solo, relevo e vegetação pela construção civil. 

d) Execução do trabalho de campo. 

e) Integralização  dos dados e informações colhidas no campo e  síntese dos 

resultados. 

 

5 ANÁLISE DOS DADOS E SÍNTESE DOS RESULTADOS   

 

5.1 Impactos Sobre a Paisagem 

  

Planície Flúvio-Lagunar do Poxim - formada no Quaternário essa várzea ou  

baixada que  acompanha o curso do Poxim  se compõe de areia, silte e argila, possui 3,0m de 

altitude máxima e é coberta por vegetação higrófila, se desenvolvendo   da Grande Rosa Elze 

para a Jabotiana e beirando o Terraço Marinho Pleistocênico onde se assenta o Campus UFS e 

os loteamentos mais antigos da Grande Rosa  Elze. Espraia-se até a Jabotiana, encaixada entre  

os Terraços Marinhos  e o Relevo Colinoso do Barreiras. Essa Planície é receptora da 

drenagem do Poxim e da pequena rede de afluentes dispersados dos terrenos mais altos.  

Planície Flúvio-Marinha (QPm) – a 500-600m da Ponte UFS sobre o Poxim essa 

Planície se modifica  pela influência das águas de marés, formando solos paludosos e  

mangues que se expandem nos Conjuntos Sol Nascente, JK e Santa Lúcia, e na Jabotiana Sul, 

recortada de canais naturais  e de  outros canais  construídos no passado para conter as 

recorrentes enchentes desse rio.  

Terraços Marinhos Pleistocênicos (QPa) – com origem no Quaternário,  altitude 

que vai até 8m e formados por  areias mal compactadas, os Terraços  infiltram e armazena 

águas pluviais, enquanto o Relevo Colinoso do Barreiras (Tb) com altitude de  até 60 metros 

de altitude é preponderantemente dispersor de drenagem,  sendo composto de material areno-

argiloso e  cascalho de idade terciária.  Os Terraços Marinhos e o Relevo Colinoso do 

Barreiras foram  expostos,  nas últimas três décadas,  aos impactos da lavra mineral de areia e 

cascalho e aos  da ocupação humana, com notáveis  alterações na paisagem. Atividades rurais 

associaram-se às de desmatamento, de desmonte de morros para  extração  de materiais de 

aterros para outros bairros de Aracaju e  para a  construção do Campus UFS e  da Av. 

Marechal Rondon, cedendo  lugar a loteamentos e à edificação de condomínios residenciais 

na Jabotiana (Figura 5) e na Grande Rosa Elze.  
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Figura 5- No Bairro Jabotiana: avanço da ocupação sobre relevo colinoso do Barreiras e 

substituição por condomínios residenciais. 
 

 
Fonte: Wanderley;Aguiar, 2012 

 

Geralmente clandestina, a extração de areia era feita com  escavadeiras e bombas de 

sucção e até  pás e enxadas, suprimindo a vegetação e rebaixando ou eliminando  os Terraços, 

e deixando profundas crateras que se transformaram em extensos charcos pela subida do  

freático e  pela acumulação de águas pluviais, como se pode ver nas figuras 6 e 7.  

Rio Poxim - o Poxim corre dentro da sua Planície, tendo na sua  margem direita o 

Campus UFS, os conjuntos habitacionais e os loteamentos da Grande Rosa Elze. Após a 

Ponte UFS o canal fluvial se estreita para cerca de 10 metros e segue em  direção NE/SO até  

o Largo da Aparecida e do Conjunto Sol Nascente, na Jabotiana Sul, tendo em sua margem 

direita a Várzea da Canoa e o Riacho Xoxota, afluente do Poxim que serve de limite de 

Aracaju com S. Cristóvão. 

 

Figura 6 – Formação de crateras e charcos por escavação dos Terraços Marinhos na 

Várzea da Canoa. 

 
Fonte: Fonte: Wanderley;Aguiar, 2012. 

 

Figura 7 – Impactos ambientais sobre os recursos hídricos no espaço de intersecção Jabotiana-

Grande Rosa Elze, com 8 charcos permanentes da mineração. 

 
Fonte:  Geo Eye, 2010. Desenho: Lílian Wanderley, 2012 
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Pela margem esquerda o Poxim recebe o chamado Riacho Principal e outros riachos 

secundários que drenam as águas das áreas urbanizadas da Av. Tancredo Neves e daí segue para  o 

final dos conjuntos JK e Santa Lúcia  até a  sua confluência na margem do  rio Sergipe, no Bairro 

Treze de Julho. Sua importância como corpo receptor está comprometida por assoreamento geral e 

até por bancos de areia, requerendo dragagem para aumento da calha fluvial, segundo o estudo 

batimétrico da DESO (WANDERLEY; MENDONÇA FILHO; MAIA MAGALHÃES, 2011).  

As relações do Poxim com a área de estudada crescem de importância por contribuir com 

quase 30% do abastecimento  de água para o consumo humano da cidade de Aracaju, sendo suas 

águas  captadas e tratadas na ETA Poxim, situada na Jabotiana. Tal fato o coloca em situação de 

permanente risco até que o tratamento de esgotos domésticos alcance todos os domicílios da 

Jabotiana e da Grande Rosa Elze.  

Riacho Xoxota - este afluente do Poxim nasce na Grande Rosa Elze e recebe  

considerável volume de esgotos tratados na Estação de Tratamento de Esgotos do Rosa Elze. 

A jusante desse ponto o Riacho recebe um afluente que transporta poluentes de diversos 

domicílios e estabelecimentos não ligados à rede pública da DESO. Mais adiante, antes da 

confluência com o Poxim, o Riacho Xoxota ainda recebe o efluente da Lagoa de Tratamento 

de Esgotos  da Cidade Universitária/UFS, que opera  há trinta anos  e processa uma carga 

orgânica  produzida por 20.000 frequentadores diários. Segundo a Prefeitura do Campus, já 

foram constatados problemas de assoreamento e contaminação acima dos limites legais.  

Riacho Principal do Poxim– nasce no  Bairro América e flui  sob a  pista  da Av. 

Tancredo Neves para o  canal principal do  Poxim,  transportando  águas de drenagem e 

esgotos  da sede da Petrobrás, da  Faculdade Pio X e de outros estabelecimentos e  

condomínios da Av. Tancredo Neves e da  Av. Marechal Rondon. Sua importância no sistema 

hidrográfico urbano do Poxim decorre de ser o principal corpo hídrico receptor da drenagem 

dos novos empreendimentos da Av. Tancredo Neves (Figura 8). 

 

Figura 8 – Condomínios residenciais na Av. Tancredo Neves e proximidades. 

 
Fonte:  Geo Eye, 2010. Desenho: Lílian Wanderley, 2012 

 

5.2 Relações da Comunidade 

O trabalho de campo com alunos da UFS (Figura 9) abrangeu, de um lado, um 

espaço aracajuano de funções agrícolas declinantes que a partir dos anos oitenta materializou 

a marcha para oeste da cidade de Aracaju; de outro lado, um disperso conjunto de 

propriedades rurais de variadas dimensões que pouco antes de 1980 desenvolveu um núcleo 

de moradias de agricultores locais e de não agricultores extramunicipais,  conhecido como  

Loteamento Rosa Elze,  na zona rural leste de  S. Cristóvão. A Lei Estadual Nº873 de 1982 

(ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SERGIPE, 1982) passou a Jabotiana para a situação de 

bairro, enquanto Lei Municipal Nº 16 de 13 de dezembro (CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 

CRISTÓVÃO, 1984) incluiu o Rosa Elze na Zona de Expansão Urbana de São Cristóvão. 

Ainda assim, nesse espaço de intersecção municipal a  ruralidade se sustentava nos sítios de 

coco, frutas, cereais  e pequenos animais, em parques de vaquejadas, em algumas fazendas de 

gado produtoras de leite e  na mineração de cascalho e areia. 
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Figura 8 – Cenas do trabalho de campo. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2013. 

 

Concomitantemente com a extração mineral a ocupação do solo rural se reverteu: 

implantação do Campus Universitário nos anos 70-80 e comercialização de 9.491 lotes 

urbanos no seu entorno; construção dos conjuntos habitacionais Brigadeiro Eduardo Gomes e 

Lafayete Coutinho até 1992; implantação da Sub-Prefeitura de São Cristóvão e de 

infraestrutura e serviços comunitários no Rosa Elze; implantação dos residenciais  Sol 

Nascente, JK e Santa Lúcia, na Jabotiana, entre 1980 e 1990; crescimento do comércio e 

serviços na Av.Tancredo Neves e Grande Rosa Elze; valorização imobiliária. Nesse contexto, 

os laços comunitários distenderam-se com a insegurança pela chegada de atores sociais 

estranhos ao meio, que contribuíram para a degradação ambiental, seja na extração mineral, 

no desmatamento, na disposição caótica do  lixo ou no assoreamento do Poxim, agravado com 

o acúmulo de lixo e resíduos de fogões, geladeira, sofás e outros similares (Figura 9).  

Apesar de ter atraído moradores para a Grande Rosa Elze a Cidade Universitária 

permaneceu por mais de dez anos segregada. Sua lenta integração no meio social ganhou 

força nos anos noventa, com a produção de estudos acadêmicos e atividades de extensão, e 

com a utilização dos serviços e da infraestrutura disponível na comunidade. Apesar da 

permanência de antigos moradores, estes representam um percentual mínimo, circundados por 

residentes de múltiplas origens, tendência que se fortalece à medida que os novos 

empreendimentos imobiliários ocupam vazios urbanos e glebas mais extensas  já adquiridas 

por construtoras. 

 

Figura 9 – Degradação ambiental por atores sociais da comunidade Jabotiana e Grande Rosa 

Elze: extração de areia, despejos  de lixo nos povoados e no leito do rio Poxim. 

 
Fonte: Wanderley; Aguiar, 2012. 
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Tem se elevado a valorização dos terrenos da Várzea da Canoa, com glebas recém-

incorporadas pelo setor imobiliário e objeto de terraplenagem e urbanização, iniciando a 

substituição do relevo degradado de crateras e charcos da mineração e de lixo disposto sobre o 

solo por empreendimento residencial de porte  e  com infraestrutura própria de tratamento  de 

esgotos e  de serviços essenciais aos moradores.  

No trabalho de campo os estudantes constataram as mudanças da paisagem anterior, 

retratada nos documentos previamente analisados, e agora sob os efeitos das intervenções que 

darão continuidade ao avanço da urbanização (Figura 10).  

 

Figura 10 - Várzea da Canoa: início das operações de terraplenagem, desmonte de relevo 

residual, aterramento de alguns charco e preservação de outros para implantação de 

condomínio residencial. Avanço da urbanização no sentido leste-oeste Jabotiana-

Grande Rosa Elze. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2013 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A marcha para oeste da cidade de Aracaju e sua intersecção com o Município de S. 

Cristóvão acontece nos territórios urbanos do Bairro Jabotiana e da Macrozona Urbana 2-

Grande Rosa Elze. A evidente conurbação define-se pelo continuum da malha urbana e vias 

de conexão que seguem em vetores segmentados o avanço para oeste, deixando pra traz  

grandes  transformações na paisagem e no meio ambiente. Embora com trinta anos, esse 

processo foi acelerado nos últimos dez anos por financiamento público para moradia, numa 

área que já saturou a infraestrutura instalada e requer investimentos para um adequado suporte 

viário e de saneamento, a ser oferecido pelos interessados setores  público e privado. 

A Várzea da Canoa, especialmente focada no trabalho de campo, é o resto do estoque 

fundiário mais bem posicionado nesse espaço de intersecção Aracaju - São Cristóvão e onde 

serão construídos alguns milhares de moradias nos próximos dez anos. Sem dúvida que sua 

vizinhança com a Universidade Federal de Sergipe coloca a sua evolução urbana sob o foco 

monitorador desse observatório acadêmico.  
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THE URBANIZATION MOVEMENT TOWARD THE WEST FROM THE CITY OF 

ARACAJU: CONURBATION AND ENVIRONMENTAL IMPACTS 

 

ABSTRACT 

 

A process of conurbation has followed  the urbanization movement  toward the west  from the 

city of Aracaju, in last three decades,  involving the Jabotiana Neighborhood and the Urban 

Zone 2-Big Rosa Elze, inserted in the territory of St. Christopher, delimiting an area of 

intersection municipal which has at the center the Várzea da Canoa, where the mineral 

extraction and degradation of the hills by earthworks has  caused  environmental impacts 

associated with urbanization in rural areas of these two municipalities. The phenomenon was 

studied through fieldwork by students of Environmental and Spatial Planning disciplines at 

the Federal University of Sergipe, in order to apply the theoretical knowledge to this area 

located near the University Campus. Was made a previous knowledge of the area by 

analyzing maps, texts of reports, published papers and drafted a roadmap to the field survey, 

with the goal of registering the legal environmental non-conformities, the degradation of the 

physical, biotic and social and economic environments, the vectors of urbanization and the 

changes arising from the incorporation of water resources, soil, topography and vegetation by 

business construction. Students were able to understand the population growth, the impact of 

urbanization, community relations, and testify the futures changes in Várzea da Canoa,  

recently incorporated in this phenomenon. 

 

Keywords: Conurbation. Urbanization. Environmental Impact. Fieldwork. Aracaju and St. 

Christopher. 
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DOCUMENTOS MANUSCRITOS: LEITURA PALEOGRÁFICA E 

ESPECIFICIDADES AO ENTENDIMENTO DO TEXTO HISTÓRICO 

 

Hortência de Abreu Gonçalves
7
 

 

RESUMO 

 

O documento histórico manuscrito reflete a memória individual e coletiva de uma sociedade, 

permeando relatos da mentalidade e da cultura de uma época, que permitem a reconstituição 

de acontecimentos. O domínio dos requisitos básicos de decifração da caligrafia exige o uso 

da Paleografia por possibilitar o entendimento da grafia e formas de redação. Este artigo 

objetiva estudar a relevância da leitura paleográfica e suas especificidades ao entendimento do 

texto histórico. Para tanto, recorreu-se às fontes secundárias de pesquisa, contidas em 

repositórios científicos e universitários, permeadas pelo uso do método de Análise de 

Conteúdo. 

 

Palavras chave: Leitura Paleográfica, caligrafia de manuscritos, documentos históricos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Compreender o conteúdo de um texto manuscrito requer do leitor o conhecimento de 

técnicas de leitura que envolve não apenas o conteúdo textual, como também a avaliação 

analítica e a interpretativa do que foi comunicado e ainda, a verificação da caligrafia, 

fidelidade ortográfica (grafia, pontuação e acentuação) e argumentação pretendida pelo autor.  

Entende-se que manuscrito é “qualquer documento escrito à mão, tradução literal do 

latim manu scriptum, em oposição a documentos impressos ou reproduzidos de outras 

maneiras, como por exemplo, por tipografia ou por litografia” (HEITLINGER, 2007, [n.p.]). 

A decifração de manuscritos, independentemente de sua datação, exige que se 

conheçam as técnicas paleográficas, especialmente pelo fato de que uma leitura inexperiente 

pode gerar erros ao entendimento do conteúdo do texto. Igualmente, por se tratar de uma fonte 

de pesquisa histórica que pode revelar informações importantes para a elucidação de períodos 

remotos que ainda necessitam de respostas plausíveis.  

Objetivou-se estudar a relevância da leitura paleográfica e suas especificidades ao 

entendimento do texto histórico, numa perspectiva exploratória, descritiva e analítica, pautada 

em revisão literária. O levantamento das fontes secundárias para a realização deste estudo 

teve como critérios de seleção a atualidade e a cientificidade, abrangendo o período entre 

2006 e 2013. Foram enfatizadas bases de dados acadêmicas e científicas, dentre elas: SciELO, 

Lilacs e Bireme. Ressalta-se ainda que se deu ênfase a uma verificação qualitativa do 

conteúdo abordado tendo como eixo norteador, o método de análise de conteúdo. 

 

2 DOCUMENTOS MANUSCRITOS 

 

Por serem fontes primárias manuscritas, em sua maioria esses documentos são 

extremamente fragmentados, exigindo o cuidado no manuseio, o que demanda muito tempo 

para a coleta de dados e informações, requerendo a utilização de máscara, luvas, lupas e 

                                                           
7
 Pós-doutora em Estudos Culturais pelo Programa Avançado de Cultura Contemporânea - PACC-FCC-UFRJ 

(2009) e Doutora em Geografia – UFS (2007). Atua como professora na Faculdade Estácio de Sergipe. E-mail: 

projeto.monografia@yahoo.com.br. 
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outros acessórios. A leitura individual desses documentos utiliza em média, entre 6 (seis) e 8 

(oito) horas, de modo a entender o seu conteúdo e muito mais de 20 (vinte), quando de 

transcrição literal. São documentos compostos de várias páginas, escritas tanto no anverso 

quanto no reverso, muitas vezes possuindo condição física precária para o manuseio regular. 

Em geral, apresentam uma escrita rebuscada, acompanhada de inúmeras abreviaturas 

e siglas, fato que imprime a necessidade do domínio de seus significados. Flexor (2010, p.13), 

quando se refere à tipologia de siglas, escreve que: 

 
As siglas são letras maiúsculas do alfabeto que, sozinhas, representam palavras 

simples, duplicadas ou expressões completas e das quais são a inicial. Foram usadas 

desde a Idade Média, muitas vezes com o mesmo sentido e finalidade das 

abreviaturas. Por exemplo: B = beato; D = dom; P = padre; PNAM = Padre Nosso, 

Ave Maria.  

 

Segundo essa autora, as siglas se dividem em três tipos, assim especificados:  

 
a. siglas simples – quando indicadas apenas por uma letra, como os exemplos 

acima, ou mais recentemente: OTAN = Organização do Tratado do Atlântico Norte; 

ONU – Organização das Nações Unidas; ONG – Organização Não Governamental; 

b. siglas reduplicadas – quando a letra é repetida para significar o plural das 

palavras representadas, ou quando, na palavra, a letra é encontrada pelo menos duas 

vezes, ou, ainda, em expressões correntes. Por exemplo: SS = santíssimo; RR = 

reverendíssimo ou reverendíssimos; PP = padres ou paternidades;  

c. siglas compostas - quando são formadas pelas duas ou três primeiras letras da 

palavra ou pelas letras dominantes do vocábulo ou expressão. Por exemplo: 

MOBRAL = Movimento Brasileiro de Alfabetização; SUDENE = Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste; PETROBRAS = Petróleo do Brasil, de uso mais 

recente (FLEXOR, 2012, p.13). 

 

Além disso, especifica que “as Abreviaturas propriamente ditas - foram, também, 

chamadas [de] breves até o início do século XX ou, alternativamente, abreviações.” E 

complementa esclarecendo que a “braquigrafia é a área de estudos das abreviaturas de textos 

antigos. Abreviatura vem do grego braqui (reduzido, curto) e graphein (escrever) e significa 

escrita reduzida de palavra” (SILVA, 2010 apud FLEXOR, 2012, p.13), deixando claro que as 

abreviaturas: 
 

têm duas partes, como as siglas. A primeira, contendo parte da palavra, ou conjunto 

de algumas de suas consoantes e poucas vogais, constitui o signo fixo, - ou signum 

principale das notas tironianas -, que indica em parte a palavra que se abrevia. A 

segunda parte é o complemento da palavra, frase ou expressão abreviada, - ou signa 

auxiliaria -, ou seja, a abreviatura propriamente dita. 

 

Igualmente, ressalta que as abreviaturas podem ser agrupadas, tendo como base, os 

sinais gerais, as letras sobrescritas e os sinais especiais, assim representadas:  

 
a. abreviaturas que tomam por base sinais gerais – são aquelas que indicam 

simplesmente a abreviação de uma palavra sem apontar o elemento que falta. 

Subdividem-se em: 

 – abreviaturas por suspensão ou apócope – quando falta o final da palavra. 

Por exemplo: Jub. = jubilado; Mag. = majestade; igr. = igreja; 

 – abreviaturas por contração ou por síncope – quando faltam letras do meio 

do vocábulo. Por exemplo: ADS – a Deus ou adeus; Frz = Fernandez; Alvrs = 

Álvares; b. abreviaturas com letras sobrescritas – em que, em geral, é 

colocada a letra inicial ou prefixo da palavra e, em suspensão, a última ou as últimas 

letras da palavra abreviada . Por exemplo: Sor = senhor; Sto = santo; Tam = 

tabelião; Cappam = capitão;  
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c. Abreviaturas que tomam por base sinais especiais, que indicam os 

elementos que faltam na palavra abreviada. Subdividem-se em: 

 – sinais de significado fixo, independentemente do lugar em que estiverem 

colocados. Por exemplo: acento agudo (´), apóstrofo, hifen ou til (- ou ~)  colocados 

em cima de uma letra podem indicar m ou n, ou ainda contração de letras como cõté 

– contem; comú = comum; 

 – sinais de significado relativo – isto é, que dependem da letra em que se 

encontram ou da direção em que são colocados. Por exemplo: o traço horizontal (–) 

colocado sobre o W = que; ou colocado na haste do q = quem (FLEXOR, 2010, 

p.14-15 grifo nosso). 

 

Em relação ao manuscrito oriundo dos séculos XVI ao XIX, constam em sua escrita, 

inúmeras características redacionais, dentre elas:  

 

[...] 
Presença significativa de abreviaturas com letras subscritas 

Letras em duplicidade – Ex.: N – L – F 

Palavras com encontro de consoantes 

Palavras com som e escrita diferentes 

Existência de palavras arcaicas em desuso 

Palavras arcaicas com estrutura atual – nomes próprios e pessoais 

Caligrafia variante de acordo com cada escrivão– inexistência de um padrão 

permanente (daí a maior dificuldade)–varia de pessoa para pessoa 

Padrão monetário – Réis 

Palavras, em alguns casos, inacabadas ou com letra faltando 

Palavras unidas e letras maiúsculas em lugar de minúsculas–sons(S–ssR-rr) 

Em documentos pessoais, uso em profusão de abreviaturas e de frases padrão. 

Descuido com a caligrafia. 

Em documentos públicos: formas padrão para cada tipo de processo, que nada 

acrescentam em termos de informação para o historiador 

Presença de sinais para identificação de assinatura. Assinaturas com o arabescos 

Presença de nomes indígenas identificando lugares, vilas e pontos geográficos 

(FAGUNDES, 2011, [n.p.]). 

 

No caso dos manuscritos oficiais, ressalta-se que estes variam bastante quanto à sua 

legibilidade, tornando difícil o seu entendimento:  

 
Por exemplo, documentos do século XVI e XVII, [...] são de leitura muito difícil. O 

papel em geral está danificado, a tinta está apagada e de forma geral essa época é 

considerada como de decadência da caligrafia. Ou seja, trata-se de um momento em 

que a letra das pessoas estava se deteriorando. Uma dificuldade adicional: como as 

penas utilizadas eram muito ruins, o escrivão em geral escrevia sem separar as 

palavras, para não interromper o fluxo da tinta. Imagine-se a dificuldade do 

paleógrafo, séculos depois. No século XVIII, a arte da boa escrita volta a ser 

cultivada, para decair novamente no final do XIX, graças à invenção de meios 

mecânicos de escrita (máquina de escrever), e mais tarde à chegada dos editores de 

texto. [...]. No século XVIII, a arte da boa escrita volta a ser cultivada, para decair 

novamente no final do XIX, graças à invenção de meios mecânicos de escrita 

(máquina de escrever), e mais tarde à chegada dos editores de texto. Hoje, vivemos 

numa época de caligrafia ruim. (SILVA, [s.d.] apud ARQUIVO..., [s.d.], [n.p.]).  

 

Além disso, exige-se do leitor o entendimento do significado das diversas 

abreviaturas presentes no documento. “Abreviaturas são condensações de palavras, muito 

frequentes nos séculos XVIII e XIX. Existem centenas delas, e o seu conhecimento é 

indispensável para o paleógrafo.” São exemplos mais comuns (ARQUIVO..., [s.d.], [n.p.]):  
 

AA – altezas (sécs. XVIII-XIX) 

aaggrª – agregada (sécs. XVIII-XIX) 
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Abztes – ausentes (séc. XVIII) 

Acbpó – arcebispo (séc. XVII) 

aCauº - a cavalo (sécs. XVIII-XIX) 

aVxCa – a vossa excelência (sécs. XVIII-XIX) 

azpertaz – as partilhas (séc. XVII) 

Breuide – brevidade (séc. XVIII) 

CaLvagdte – Cavalcante (séc. XIX) 

Capjtn – capitão (séc. XVI) 

Cathª – católica (séc. XVIII) 

Depuzitrº - depositário (sécs. XVIII) 

deStos – de Santos (sécs. XVIII-XIX) 

deXpto – de Cristo (séc. XVIII) 

DEVSGde – Deus Guarde (séc. XVIII) 

natttria – na testamentária (sécs. XVIII-XIX) 

Nauos – navios (séc. XVIII) 

Testtrº - testamenteiro (sécs. XVIII-XIX) 

Testttrª – testamenteira (séc. XVIII) 

JCNSor – Jesus Cristo Nosso Senhor (séc. XIX) 

Jesuxpº - Jesus Cristo (sécs. XVI – XVIII) 

Mage q’ Ds gde e a Vmce pr msans – Majestade que Deus Guarde por muitos anos 

(séc. XVIII) 

Tttrº do dº defto – testamenteiro do dito defunto (séc. XVIII) 

 

Em geral, os parágrafos nos manuscrito são longos e muitas vezes sem a correta 

pontuação, denotando muito tempo para a sua compreensão. Cada documento possui 

características próprias, que envolvem a conservação e a qualidade da tinta utilizada. Esses 

fatores são comuns à documentação, imprimindo certo grau de dificuldade em sua leitura, 

muitas vezes inviabilizando o entendimento de seu conteúdo. 
 

3 RELAÇÃO PALEOGRAFIA E FILOLOGIA  

 

O estudo Paleográfico implica no entendimento do significado da Filologia, ciência 

que busca explicar e restituir em sua especificidade a genuinidade do texto, pelo estudo da 

língua, de modo a torná-lo “inteligível em toda a sua extensão e em todos os seus 

pormenores”, contando, em muitos casos, com a ajuda de disciplinas auxiliares, dentre elas: 

literatura, gramática, história, geografia, arqueologia, arquivologia, museologia, entre outras, 

com o intuito de “elucidar todos os pontos obscuros do próprio texto” (CAMPOS; 

ANDRADE, 2012, p.63). O termo Paleografia  

 
deriva do grego; a partícula paleo significando antigo, e a partícula graphein 

significando representação, logo, a escrita, que nada mais é que a tentativa de 

representação gráfica da realidade. A Paleografia pode ser definida mais 

apropriadamente como o estudo que tem como objeto os escritos antigos, e o 

paleógrafo como o técnico que tem como função a identificação, a compreensão e a 

tradução, para uma forma atualizada de escrita, dos caracteres originais e 

ininteligíveis (OLIVEIRA, [s.d.], p.1). 

 

Enquanto técnica, a paleografia pauta-se na observação comparativa de caracteres e 

estilos de escrita, ação que possibilita:  

 
reunir, de acordo com o período da produção do documento, a escrita em grupos ou 

estilos de uma época, de uma região, de um estilo de grupo, de uma ou outra 

instituição, como o Estado (com documentos jurídicos) e a Igreja (com documentos 

paroquiais). Além disso, leva em conta o estilo pessoal e a erudição do redator, 

dentro de todas estas variáveis (OLIVEIRA, [s.d.], p.1).  
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Já ao filólogo, cabe verificar a edição dos documentos, corrigir erros por conjectura, 

desdobrar as abreviaturas, elaborar notas explicativas, atualizar a ortografia, entre outros 

aspectos da escrita (QUEIROZ, 2006, p. 44). Como também, “colher informações 

importantes, tais como, a evolução de uma língua, observando os aspectos fonéticos, 

fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos e ortográficos” (MACEDO et al., [s.d.], 

[n.p.]). Contemplando ainda, a datação de documentos e sua toponímia. 

Em sua abrangência, contempla duas perspectivas de estudo, quais sejam: 

 
No sentido mais amplo (lato sensu), dedica-se ao estudo da língua em toda a sua 

plenitude – linguístico, literário, crítico-textual, sócio-histórico etc. – no tempo e no 

espaço, tendo como objeto o texto escrito, literário e não literário [manuscrito e 

impresso].  

No sentido mais restrito ou estreito (stricto sensu), concentra-se no texto escrito, 

primordialmente literário [antigo e moderno, manuscrito e impresso], para 

estabelecê-lo, fixá-lo ou restituí-lo à sua genuinidade e prepará-lo para ser publicado 

(SANTIAGO – ALMEIDA, 2009 apud CAMPOS; ANDRADE, 2012, p.63). 

 

Por sua vez, a Paleografia que em sua dinâmica se assemelha ao contexto da 

Filologia, tendo por finalidade a escrita antiga, é uma ciência associada à Diplomática, esta 

última responsável pelo estudo da estrutura e da forma de um documento. Estando, também 

“voltada para o estudo gráfico de textos antigos [...] escritos em material perecível, como o 

papiro, o pergaminho e o papel” (AZEVEDO FILHO, 1987 apud ANDRADE, [s.d.], p.150).  

De acordo com Campos; Andrade (2012, p.64), esta ciência surgiu na “Idade Média, 

devido a falsificações de documentos de posse após a Guerra dos Trinta Anos (1618-1648) 

entre protestantes e católicos e possui nome originário do grego palaios, antigo, e graphien, 

escrita.” Já no aspecto de sua concepção, a paleografia,  

 
vem do grego, através da fusão de dois termos: παλαισς (antigo) e γραμή (escritura), 

o que faria da paleografia a ciência que estuda os textos antigos. Contudo, esta é 

uma definição um pouco vaga; para Cencetti• a paleografia "é lo studio critico delle 

antiche scritura ed e suo scopo non solo interpretare esattamente i manoscritti, ma 

anche datarli, localizzarli e, in generale, trarre dalle loro aspetto esteriori” [...] 

(CENCETTI, 1954 apud FERREIRA, 2012, p.35 grifo do autor).  

 

Além disso, quando da execução da leitura paleográfica do texto manuscrito, 

independente do conhecimento pré-existente da caligrafia, essa ciência recomenda que, ao se 

analisar  
um documento [...], deve-se descrever sucintamente o tipo de escrita, o sistema 

braquigráfico, os sinais estigmológicos, os pontos de dificuldade de leitura e as 

soluções adotadas, assim como o tipo de escrita, localização e datação do manuscrito 

ou impresso antigo (CAMBRAIA, 2005 apud CAMPOS; ANDRADE, 2012. p. 64). 

 

Igualmente, destaca-se que no estudo de um texto baseado na análise e na 

interpretação das informações nele contidas, independente de sua época e origem, também 

sejam observados os seguintes critérios, visando ao sucesso de sua compreensão: 

 
a) classificação da escrita, localização e datação; 

b) descrição sucinta de características da escrita, a saber: a morfologia das letras 

(sua forma), o seu traçado ou ductus (ordem de sucessão e sentido dos traços de 

uma letra), o ângulo (relação entre os traços verticais das letras e a pauta horizontal 

da escrita), o módulo (dimensão das letras em termos de pauta) e o peso (relação 

entre traços finos e grossos das letras); 

c) descrição sucinta do sistema de sinais abreviativos empregado na referida escrita; 
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d) descrição dos outros elementos não-alfabéticos existentes e de seu valor geral: 

números, diacríticos, sinais de pontuação, separação vocabular intralinear e 

translinear, paragrafação, etc.; 

e) descrição de pontos de dificuldade na leitura e as soluções adotadas 

(CAMBRAIA, 2004 apud ANDRADE, [s.d.], p.151).  

A Paleografia é ferramenta indispensável ao estudioso da narrativa escrita, de modo a 

que sejam reproduzidas criteriosamente as informações ali contidas, garantindo à fidelidade 

ao documento e ainda, o cuidado com a verificação de sua autenticidade. Ressalta-se a 

importância da transcrição cuidadosa do manuscrito, visto que “corresponde à leitura e 

apresentação dos caracteres internos do documento, respeitando-se a grafia original do texto” 

(PINHEIRO, MESSIAS, [s.d.], p.85).  

E foi “introduzida como cátedra, primeiramente na Alemanha, nas escolas de Filosofia 

e Letras, nos cursos de História, Filologia e Direito, tendo-se formado um bom número de 

cultivadores da nova ciência, o que ocorreu também na França, Itália e Alemanha.” Em se 

tratando do Brasil, “no final do século XIX e início do XX, os estudos paleográficos 

desenvolveram-se inicialmente graças à iniciativa particular de historiadores. Apenas em 

1952, a Paleografia foi introduzida na Universidade de São Paulo – USP, como disciplina no 

curso de História” (TONIAZZO et al., 2009, p.52). 

 

4 ESPECIFICIDADES E FINALIDADES DA PALEOGRAFIA  
 

De acordo com Acioli (1994 apud TONIAZZO et al., 2009, p.51), a Paleografia  

 
é, assim, antes de tudo, um instrumento de análise de documentos históricos. Não 

cabe ao paleógrafo somente ler textos; a ele compete igualmente datá-los, 

estabelecer sua origem e procedência e criticá-los quanto à sua autenticidade, 

levando em consideração o aspecto gráfico dos mesmos. Das ciências auxiliares da 

História, a Paleografia é a mais importante, porque ela se dedica ao estudo da escrita 

sobre material brando, principal fonte de informação do historiador.  

 

No sentido mais amplo, a paleografia possui duas finalidades, assim especificadas: a 

teórica pautada na avaliação do sistema de escrita e a pragmática que busca a autenticidade e 

a interpretação das escritas do passado (CAMBRAIA, 2005 apud TONIAZZO, 2009, p.51). 

Quanto à sua finalidade, pode-se afirmar que abrange desde a leitura de manuscritos antigos 

até, tipo de escrita, verificação de autenticidade, tipo de caligrafia e sinais mencionados na 

escrita (quadro 1). 

 

Quadro 1: Finalidades da Paleografia 
FINALIDADES DA PALEOGRAFIA 

Leitura Ensinar a ler corretamente e sem erros todo tipo de documento, tanto antigo como 

moderno. 

Escrita Dar a conhecer a evolução da escrita através dos tempos, das nações e dos 

indivíduos. 

Autoria Determinar o autor do documento. 

Origem Determinar o tempo e o lugar em que o documento foi escrito. 

Autenticidade Fornecer ao perito os conhecimentos indispensáveis para saber distinguir os 

documentos verdadeiros e autênticos dos falsos, deturpados, apócrifos,  

adulterados, 

Caligrafia Descrever as letras (forma, traçado, ângulo, módulo, peso). 

Sinais Descrever os sinais braquigráficos (abreviaturas) atribuindo-lhes significado exato 

e completo; descrever os sinais estigmológicos (pontuação). 

Fonte: Román Blanco, citado por Dias e Bivar (1986; p.16-17) In: TONIAZZO, Carmem Lúcia. Edição de 

manuscritos: características paleográficas. Polifonia Cuiabá EDUFMT Nº 19 p. 43-58 2009. Disponível 

em: <cpd1.ufmt.br/meel/arquivos/artigos/335.pdf>. Acesso em: 21.11.2012. 
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O trabalho analítico minucioso de leitura paleográfica requer do pesquisador, 

acuidade, dedicação, concentração e paciência pela exigência da leitura atenta, observando a 

letra e seu formato, bem como a veracidade e autenticidade do documento, especialmente a 

coletânea de abreviaturas e siglas. E ainda, a determinação do tempo, autoria e sua origem. 

 

 

4.1 Usos da Escrita e Autenticidade do Texto 

 

O uso da escrita, conforme Février citado em Acioli (2003 apud CAMPOS; 

ANDRADE, 2012, p.64), se “desenvolveu em quatro etapas classificadas de forma lógica, não 

sucessiva, a saber: pictográfica ou figurativa (estágio mais rudimentar), mnemônica (estágio 

sintético), ideográfica (estágio analítico) e a fonética.” Consistindo o registro da primeira 

divisão da escrita em quatro tipos, sendo elas: Romana; Gothica; Anglosaxonica e 

Langobardica (MABILLON, 1681 apud FERREIRA, 2012, p. 43). Destacam-se nessa 

perspectiva que são três os períodos que retratam a divisão da escrita, assim especificados: 
 

•do séc. V a.C. a séc. XII (onde se inserem as escritas com influencia romana), 

•do séc. XIII ao séc. XV (onde encontramos essencialmente a Gótica e Humanística) 

e por fim 

•do séc. XVI ao séc. XVIII (onde surge, entre outras, a Bâtarde) (BATTELLI,1986 

apud FERREIRA, 2012, p.43). 

 

Já conforme Giulio Battelli (1986 apud COELHO, 2008, [n.p.] grifo nosso), essa 

divisão abrange três períodos distintos, considerando os grandes centros culturais, assim 

especificados:  

 

•1º Período - escrita nascida no centro de cultura romana (séc. I – VIII), subdividida 

em “capital librária” (rústica e elegante), “capital cursiva”, “uncial”, “semi-uncial” e 

“minúscula cursiva”; 

•2º Período - escrita nascida no centro de cultura medieval, distinguindo o tempo 

das abadias (séc. VII – XII) e o tempo das grandes universidades (séc. XIII – XIV). 

No primeiro englobou as escritas “merovíngia” e “pré-carolina” de França e 

Alemanha, “pré-carolina” da Itália Setentrional, “beneventana”, “visigótica”, 

“insular” (Irlandesa e Anglo-Saxónica) e “minúscula carolina”. No segundo 

considera apenas a escrita “gótica”; 

•3º Período - escrita nascida na idade moderna (do séc. XV aos nossos dias) em que 

destaca a “humanística”. 

 

Quanto ao surgimento da escrita latina, não se sabe ao certo, existindo, entretanto, a 

predominância em relação à origem “grega, [...] [que aponta] para a adoção do alfabeto 

fenício ou do silabário cretense pelos gregos” (CAMPOS; ANDRADE, 2012, p.64). Porém, 

pode-se afirmar que a ortografia portuguesa:  

 
teve sua trajetória marcada por vários períodos. O primeiro autor estabelece: o 

fonético – fase arcaica do português até o século XVI; o pseudoepistemológico, do 

século XVI até 1904, e o simplificado, após 1904. Já o segundo autor, apresenta 

quatro tipos de sistemas ortográficos: etimológico, marcado pela publicação da 

Orthographia ou Arte de Escrever e Pronunciar com Acerto a Língua Portugueza, de 

João de Morais Madureira Feijó, em 1734; o misto, defendido principalmente por 

Francisco Félix Carneiro Souto-Maior e Francisco Nunes Cardoso, o filosófico e o 

simplificado (COUTINHO, 1976, GONÇALVES, 2003 apud ANDRADE, 2007 

apud CAMPOS; ANDRADE, 2012, p.65). 

 

Além disso, conforme Ferreira (2012, p. 50), em relação à escrita portuguesa:  
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sabemos que do séc. VIII a meados de XII tivemos essencialmente a escrita 

visigótica, ou seja uma escrita do “tipo” nacional; de meio do séc. XII adiante, por 

um período de cerca de 100 anos tivemos a escrita carolina, sendo que se inicia 

também uma transição para a escrita gótica. A partir de 1385 é visível a mudança 

radical na escrita usada na Chancelaria Régia, com a letra joanina, influência da 

Bâtarde e ainda da Gótica, que perdurará por cerca de um século. Depois seguiu-se a 

escrita manuelina [...]. Inicia-se então o tempo das letras humanísticas em Portugal 

[...]. 

Na perspectiva, cabe ressaltar que “[...] [as] mudanças ortográficas que ocorreram 

ao longo do tempo foram formalizadas, apenas em 1904, por Gonçalves Viana, com a 

publicação da obra Ortografia Nacional, oficializada pelo governo português em 1911” 

(CAMPOS; ANDRADE, 2012, p.65). No Brasil, a língua portuguesa chegou,  

 
no século XVI, já com as influências dos povos germânico e árabe. Ao 

“desembarcar” em terras brasileiras, a língua portuguesa encontrou resistências por 

parte dos nativos, mas foi se estabelecendo com fortes interferências indígenas e 

africanas. Houve contribuições italianas na época do Renascimento. Durante a 

colonização, as invasões do país pelos espanhóis e franceses acrescentaram ao léxico 

do Brasil termos daqueles povos (GOMES, [s.d.], p.15). 

 

Ao longo do tempo, esse idioma adquiriu uma identidade própria, assumindo 

especificidades estilísticas, mantendo, entretanto, uma relação com o português originário.  

No Brasil, a busca constante pela simplificação da língua portuguesa, acabou por 

ocasionar, grande movimentação por parte de literatos, conforme segue:  
 

o primeiro movimento de simplificação ortográfica aconteceu em 1907, proposto 

por Medeiros de Albuquerque intermediado pela Academia Brasileira de Letras – 

ABL. Em 1912, João Ribeiro redigiu outra regulamentação. Três anos depois 

(1915), Silva Ramos convenceu a Academia Brasileira de Letras a adotar a 

ortografia oficial do português de 1911 e em 1919, Osório Duque Estrada sugeriu 

que todas as mudanças fossem anuladas fazendo com que não houvesse mais 

nenhuma regra, o que foi aceito temporariamente (CAMPOS; ANDRADE, 2012, 

p.66).  

 

Por conta disso, em 1910, sob a presidência de Rui Barbosa na Academia Brasileira 

de Letras, foi editado o Dicionário de Brasileirismos, visando, 

 
elaborar um verdadeiro dicionário brasileiro da língua portuguesa. Dez anos se 

passaram e o dicionário não apareceu. A idéia[sic] foi retomada em três novos 

projetos, um de Mário de Alencer, outro de Laudelino Freire o um terceiro de Graça 

Aranha - este, inspirado pelo movimento modernista, propunha dar ênfase aos 

"chamados brasileirismos", e, ao contrário, eliminar os "portuguesismos". A 

proposta gerou polêmica; a Academia nomeou uma comissão para elaborar o 

dicionário - comissão esta desfeita em 1934, sem concluir o trabalho. Em 1940, 

Afrânio Peixoto, cansado do que ele chamava "obra de Penélope" (a mulher de 

Ulisses, que, esperando o aventureiro marido, tecia de dia e desfazia o trabalho à 

noite), assume a responsabilidade da tarefa, confiando-a a Antenor Nascentes, 

catedrático do Colégio Pedro II, que, em 1943, entrega à Academia um dicionário 

com 100 mil verbetes (SCLIAR, 2005 apud GOMES, [s.d.], p.16).  

 

Outros dicionários passaram a fazer parte da contextualidade da língua portuguesa, 

como no caso do Dicionário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, dentre outros, tais como o 

Dicionário Michaelis e o Dicionário Koogan-Houaiss. Recentemente, o Acordo Ortográfico 

da Língua Portuguesa (1990), em vigor desde 2009, promoveu a unificação do idioma 

português (Brasil-Portugal), conforme vem sendo utilizado nos dias atuais. 
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4.2 Escrita versus Caligrafia  
 

O termo caligrafia vem grego kallos (beleza) e graphos (escrita). Trata-se de uma 

escrita manual e uniforme que ao longo do tempo originou a escrita na forma popular. Os 

manuais de caligrafia,   
 
impressos a partir do século XVI, passaram a funcionar como um forte veículo de 

propagação de padrões estéticos e formais. Nos domínios portugueses, um manual 

para o ensino das letras e da aritmética publicado em Lisboa em 1722 foi largamente 

utilizado por calígrafos e pintores na execução de manuscritos adornados. Os 

ensinamentos caligráficos difundidos na obra Nova Escola para Aprender a Ler, 

Escrever e Contar, de Manoel de Andrade Figueiredo, podem ser encontrados em 

documentos manuscritos adornados produzidos em Minas Gerais durante o século 

XVIII (ALMADA, 2011, p.173). 

 

A forma erudita da escrita que ocupou lugar de destaque no Brasil teve como 

principal fundamento, o baixo índice de letramento da população local. E para o entendimento 

do conteúdo do texto manuscrito, recorria-se ao uso da arte. De acordo com Almada (2011, p. 

172), “[...] [se] a linguagem textual ligava-se à erudição, as imagens eram uma possibilidade 

de comunicação para uma maioria de analfabetos textuais. Daí a importância de se verificar o 

discurso que emerge da união entre visual e textual em determinados documentos de caráter 

comunitário.”  

Neles, “[...] [escrita] e desenho se fundiam através da caligrafia, que transformava as 

linhas em capitulares, vinhetas e variados tipos de letras, conformando uma mancha gráfica 

que privilegiava a inserção dos elementos decorativos como instrumento de linguagem” 

(ALMADA, 2011, p. 172). 

A propagação dos manuais de ensino da escrita e da leitura “contribuíram para o 

avanço e a propagação da arte da caligrafia em todo o mundo ocidental com seus modelos de 

letras e ensinamentos teóricos.” Já a “caligrafia moderna nasceu na Itália no início do século 

XVI, com as obras de grandes mestres como Ludovico degli Arrigui, o Vicentino (1522), 

Giovanni Antonio Tagliente (1524) e Giovanni Baptista Palatino (1540).” (ALMADA, 2011, 

p. 173).  

 

5 CONCLUSÃO 
 

O documento manuscrito é uma fonte que possibilita o acesso a história do lugar de 

sua origem, a linguagem utilizada na época e o tipo de escrita. Dentre os tipos de manuscritos, 

são destaque os cartoriais, que geralmente apresentam o registro oficial dos costumes e 

valores, bem como a cultura local; os documentos pessoais, por meio dos quais é possível ter 

acesso a informações particulares que refletem cotidianos e situações específicas, muitas 

vezes familiares, permitindo a elucidação de lacunas pendentes em determinado 

acontecimento. 

A leitura do manuscrito exige o cuidado com a decifração de palavras desconhecidas 

e/ou de origem inexata, sendo necessário que o leitor conheça da terminologia adotada à 

época da sua origem. Também vale ressaltar as inúmeras tentativas de adulteração ou 

falsificação desse tipo de documento, por parte de terceiros. Situação que exige o cuidado 

com a verificação da autenticidade e demais detalhes, considerando a origem e o destinatário.  

Assim, pela especificidade da leitura o documento manuscrito necessita de cuidado 

especial para com a identificação da grafia, pontuação, acentuação, ortografia, bem como o 

conhecimento dos padrões de abreviaturas e vocábulos antigos, de modo a que seja possível a 

sua decifração e compreensão. 
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MANUSCRIPT DOCUMENTS: PALEOGRAPHICAL READING AND 

UNDERSTANDING THE SPECIFICATIONS OF HISTORY TEXT 

 

ABSTRACT 

 

Manuscript or historical document reflete Individual and Corporate memory uma sociedade, 

permeating stories gives Mentalidade e da uma culture period, which permitem to 

reconstituição of acontecimentos. Or dominion decifração two basic requirements of 

calligraphy requires or use da da Paleografia by possibilitar or entendimento gives Redação 

grafia and forms. This article updates a relevant objective gives leitura estudar palaeographic 

e suas entendimento do ao specific historical context. For both, às Fontes recorreu-is 

secondary research, em contidas scientists and university repositories, use hair permeated do 

Analise of Conteúdo method. 

 

Keywords: Leitura palaeographic, calligraphy manuscripts, historical documents. 
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CRIATIVIDADE TEXTUAL E ESCOLAR: DEFINIÇÕES E ABORDAGENS 

Ivelaine de Jesus Rodrigues
8
 

 

RESUMO 

Esse artigo apresenta e discute mecanismos para assessorar os professores a desenvolverem a 

criatividade nos alunos e faz a análise de um corpus para demonstrar a maneira como essas 

estratégias podem ser colocadas em prática, já que, com a modernização dos PCN’s, percebe-

se um progressivo interesse no crescimento criativo dos alunos pela comunidade escolar. Isso 

é importante pela necessidade em ir adiante tanto relacionado ao que se vê, quanto àquilo que 

se recebe como informação em sala de aula. A escola tem sido responsável pelo aumento da 

criatividade, pois, é por meio de trabalhos e atividades nela exercidas, que o discente mostra 

os seus limites analíticos e inicia o desenvolvimento de pensamentos que contribuem ou 

modificam algo que lhe foi ensinado. Há, porém, uma parcela da sociedade que 

ainda continua com critério de avaliação semelhante: a busca por alunos que possuam um 

elevado Quociente de Inteligência. Esse problema é enfrentado por muitos alunos em sala de 

aula: a desvalorização da criatividade. O jovem portador da criatividade elevada nem sempre 

responde de "maneira única", como os professores exigem em avaliações, e são rotulados 

como desqualificados ou diferentes. Destarte, a procura por um raciocínio lógico, no lugar da 

reflexão, ainda insinua algumas barreiras no impulso da criatividade nos seres humanos em 

idade escolar. A criatividade é uma competência que precisa ser treinada e praticada, pois 

inúmeros são os exercícios e técnicas para estimulá-la. Na construção de um texto criativo, 

não é necessário ser um gênio, mas é preciso que o indivíduo tenha estímulo tanto na escola, 

quanto no ambiente familiar. 
 

Palavras-chave: Criatividade. Escola. Alunos e competências. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A criatividade é um termo que, na língua latina (creare) significa “fazer”, e, na língua 

grega (krainer), significa “realizar”. Em língua portuguesa, “criatividade” está ligada à ideia 

de ação, realização e concretização.  

Ostrower (1994) associa a capacidade humana em diferenciar-se dos animais 

irracionais por meio da linguagem – que é inata – e da fala – desenvolvida no meio cultural 

em que está inserido – ao processo da criatividade – algo inato que é desenvolvido a depender 

do meio cultural. Essa relação também é feita por Estrada (1992:88), ao afirmar que  

 
a linguagem é uma realidade tão cotidiana, e aparentemente tão banal, que muitas 

pessoas não captam sua genialidade e sua dimensão criativa; acreditam que as 

palavras são usadas mecanicamente, como se se tratasse de um pedreiro que empilha 

os tijolos ao construir uma parede. 

                                                           
8
 Bacharel em Letras, Licenciada em Língua Portuguesa pela Universidade Tiradentes e Mestre em Língua 

Portuguesa pela PUC-SP. Em 2009, atuou como monitora da disciplina "Linguística I"  na Universidade 

Tiradentes. Extensivamente, cursou Libras pelo CAS-SE (centro de atendimento ao surdo) e, na área de 

docência, atua em instituições particulares como professora de Língua Portuguesa, Literatura, Redação Oficial, e 

Interpretação Textual. E-mail: ive.rodrigues@hotmail.com 



61 
 

Há, entretanto, diferentes conceitos que explicam – mesmo que temporariamente – o 

que é criatividade.  

 

2 CRIATIVIDADE: DEFINIÇÕES E ABORDAGENS  

 

As abordagens filosóficas associavam a atitude criativa à inspiração divina. Com a 

falta de conhecimento, tudo o que não podia ser explicado recebia esse tipo de atribuição. 

Pessoas criativas, dependendo do filósofo, poderiam ser consideradas loucas. “Até hoje 

encontramos a ideia do artista inspirado pelo poder super-humano. A criatividade é 

considerada como uma prenda divina, sobre a qual a vontade humana nada pode influir.” 

(WECHSLER, 1993: 2). 

Após a influência da teoria evolucionista de Darwin e aos desenvolvimentos 

científicos, a criatividade é objeto de estudo em abordagens biológicas. Nessas abordagens, o 

processo criativo é observado não somente no indivíduo, mas também na organização vital – 

tanto da que é executada pelo homem, quanto da que a ele é inerente: 

 
A força dessas ideias sobre a criatividade está, ainda hoje, bastante enraizada na 

nossa população. Encontramos, na maioria dos nossos trabalhos para o 

desenvolvimento da capacidade criadora, pessoas que se defendem ou resistem ao 

ato de se expressar, com frases do tipo: “Não adianta, não nasci criativo” ou “Não 

tenho este dom”, “Na minha família não tem ninguém criativo”.  (WECHSLER, 

1993:4). 

 

Com o desenvolvimento dos estudos de base empírica, surgiram abordagens 

psicológicas que comprovaram, a partir de então, que o potencial criativo precisa ser 

desenvolvido através de atividades que estimulem essa criatividade. Essas atividades serão 

citadas posteriormente. As abordagens dividem-se em teorias – associativas, comportamental 

e gestaltista, psicanalíticas, humanistas e desenvolvimentais. 

As abordagens psicoeducacionais trabalham na tentativa de desenvolvimento da 

criatividade em alunos baseadas na teoria cognitivista – que trabalha “operação + conteúdo + 

produto”, Guilford (apud WECHSLER, 1993) tendo o desenvolvimento criativo por meio de 

respostas diferentes e alternativas – e na teoria educacional – baseia-se em pesquisas do 

estudioso Torrance (apud WECHSLER, 1993) que incentiva o aluno, diante do problema, à 

formulação de hipótese e ao teste da hipótese formulada. A comunicação de resultados é o 

feedback do indivíduo criativo. 

A psicofisiologia é responsável pelas abordagens psicofisiológicas – com pesquisas 

sobre a importância dos hemisférios cerebrais, pois trabalham com a localização do 

pensamento criativo no cérebro.  

As abordagens sociológicas estudam o poder da sociedade – suas regras, imposições e 

limites – em tolher significativamente o grau de criatividade desenvolvido ou inerente aos 

seres humanos. Independente do nível criativo do indivíduo, ele sempre estará sujeito ao 

cumprimento de limites criados pelo grupo social que está inserido. 

 

As fases ou estágios que culminam na produção criativa têm sido a preocupação de 

muitos estudiosos. Um ponto comum entre esses estudos é que nenhum dos 

pesquisadores da área acredita que a criatividade aparece subitamente, como se fosse 

um estalo, uma inspiração divina ou um momento de sorte. Ao contrário, é bastante 

enfatizada, por todos os estudiosos do assunto, a grande necessidade de um esforço 

mental, concentrado sobre o tema ou problema em questão, a fim de que se possa 

encontrar uma solução criativa para este. (WECHSLER, 1993: 26-7). 
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2.1– Escola: Papel Fundamental no Desenvolvimento da Criatividade 

 

 Com a modernização dos PCN’s, observa-se um crescente interesse no 

desenvolvimento criativo dos alunos por parte da comunidade escolar. Isso ocorre, devido à 

necessidade em ir além do que se vê ou do que se recebe como informação em sala de aula. 

 A escola tem sido uma grande contribuinte no aumento da criatividade, pois é, 

por meio de atividades nela exercidas, que o aluno destaca os seus critérios analíticos e 

começa a desenvolver pensamentos que contribuem ou modificam algo que lhe foi ensinado. 

“Cabe ao professor, portanto, prover oportunidades que possibilitem o desenvolvimento das 

habilidades criativas, evitando dar ênfase excessiva à memorização dos fatos, ao dogmatismo 

de ideias, ao conformismo e à passividade.” (FLEITH, 1994:114). 

 Alencar (1986) sugere meios para tornar a sala de aula um ambiente criativo: 

reservar um intervalo de tempo para que o aluno pense e desenvolva suas ideias; criar um 

ambiente de respeito, para que nenhuma ideia seja desvalorizada perante os colegas; estimular 

consequências diferentes diante de fatos históricos; levar os alunos a refletir possíveis temas 

que eles gostariam de pesquisar; entre outros. 

 Há, porém, uma parte da sociedade que ainda permanece com os mesmos 

critérios de avaliação: a procura por discentes que tenham um elevado Quociente de 

Inteligência. Esse é um problema enfrentado por muitos alunos em sala de aula: a 

desvalorização da criatividade.  

 O aluno criativo nem sempre responde da “maneira única” exigida pelos 

professores em suas avaliações e acabam sendo rotulados como incapazes ou diferentes. “Essa 

espécie de talento não foi valorizada e recompensada em nosso sistema educacional, de modo 

que trabalhadores de orientação tiveram pouca razão para identifica-la e procurar contribuir 

para o seu crescimento.” (TORRANCE, 1976:20). 

 Dessa maneira, a busca por um raciocínio lógico, no lugar da reflexão e da 

fantasia, ainda sugere algumas barreiras no incremento da criatividade nos seres humanos em 

idade escolar. A escola aberta tenta, ao longo dos últimos anos, transformar o ensino em algo 

humanizado que compreenda a verdadeira necessidade de cada aluno, individualmente. 

 Fleith (1994) explica algumas barreiras: a de natureza sensorial – o uso 

exacerbado da expressão verbal e a falta de valorização aos sentidos para a estimulação de 

habilidades criadoras; as perceptuais – a dificuldade em permitir que o aluno analise uma 

situação de uma forma diferente da que já existe, privando-o de novas experiências; e a 

necessidade de estarmos corretos o tempo todo – com a exigência de exatidão nas respostas, 

separando com notas baixas os alunos que não são considerados bons. 

 Alencar (1986), tratando ainda de comportamentos que inibem a criatividade 

do aluno, enumera alguns fatores, como: conteúdo e extensão do nosso programa curricular – 

com um programa tão extenso, resta pouco tempo para trabalhar atividades diferentes; visão 

tradicional do ensino – como já vimos anteriormente, a única coisa que é valorizada em sala 

de aula é o aluno que senta e ouve tudo o que o professor tem a dizer sem nada acrescentar; 

ênfase exagerada na disciplina e bom comportamento do aluno – em nome de uma 

organização em sala de aula os alunos precisam ficar calados em todo tempo sem 

questionamentos ou críticas e as baixas expectativas do professor com relação ao aluno – 

pouca confiança na capacidade interpretativa e crítica. 

 

2.2 Fatores e Técnicas que Contribuem para o Desenvolvimento da Criatividade 

 

 Alguns fatores que possuem relação direta com o crescimento do indivíduo 

contribuem para um elevado grau de criatividade. Os pais e o ambiente familiar podem ser 

decisivos nesse processo. Se um filho é treinado desde cedo a usar diferentes possibilidades 
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diante de problemas que lhe são propostos – não somente as possibilidades óbvias que 

qualquer criança utilizaria, de acordo com sua faixa etária –, sua mente acostuma a buscar por 

respostas variadas e aprende a lidar com desafios. 

 Potencialidades referentes às áreas artísticas, psicomotoras e cognitivas são 

fundamentais como instrumento caracterizador da criatividade e precisam ser apresentadas à 

criança, para que ela mostre por meio de quais áreas ela prefere dedicar-se em seus momentos 

de lazer. 

 A dosagem no comportamento restritivo e no punitivo da família é, também, uma 

arma poderosa para que a criatividade não seja inibida. Pela quantidade de restrições 

recebidas durante as tentativas de expor a sua criatividade, o indivíduo começa a privar-se e, 

consequentemente, a apagar da mente aquilo que poderia ser o início de um processo criativo, 

perdendo toda a flexibilidade psicológica que possivelmente seria aprendida ou internalizada. 

 Torrance (1976) acredita que pais e colegas podem ser grandes responsáveis na função 

encorajadora de expressão e pensamento criativo e nomeia-a “papeis de orientação”. O autor 

divide esses papeis em seis: proporcionar um “refúgio” ao indivíduo altamente criativo – um 

orientador que entenda a característica criativa do jovem e encoraje-o; ser seu “patrocinador” 

ou “patrono” – alguém compreenda a criatividade do aluno e não trabalhe isso como 

indisciplina; ajuda-lo a compreender sua divergência – ser compreendido e ajudado a fim de 

que compreenda a si mesmo e mantenha a sua criatividade; deixa-lo comunicar suas ideias – 

respeitar perguntas e ideias de maneira que a criança continue a pensar; fazer com que seu 

talento criativo seja reconhecido e ajudar pais a compreender seu filho criativo. 

 Inúmeras são as técnicas e os exercícios criados para potencializar a criatividade nos 

indivíduos. Veremos algumas dessas técnicas: a tempestade de ideias (OSBORN, apud 

ALENCAR, 1986) – implica em favorecer a produção de ideias e o uso da imaginação por 

meio de perguntas, sem que haja julgamento nas respostas dadas pelos alunos; a sinética 

(GORDON apud ALENCAR, 1986) – promove o uso de metáforas e analogias para que 

ideias novas sejam criadas, a partir de uma associação inédita e exclusiva de cada indivíduo; a 

listagem de atributos (OSBORN; RODARI apud FLEITH, 1994) – pretende uma ampliação 

no número de soluções para um mesmo problema; combinações forçadas (WHITING apud 

FLEITH, 1994) – consiste em encontrar semelhanças e pontos em comum entre dois objetos 

que inicialmente não possuam semelhança; entre outras. 

  

3  ANÁLISE DA CRIATIVIDADE APLICADA À PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

LER DEVIA SER PROIBIDO 

Guiomar de Grammont 

 

A pensar fundo na questão, eu diria que ler devia ser proibido.  

Afinal de contas, ler faz muito mal às pessoas: acorda os homens 

para realidades impossíveis, tornando-os incapazes de suportar o mundo 

insosso e ordinário em que vivem. A leitura induz à loucura, desloca o 

homem do humilde lugar que lhe fora destinado no corpo social. Não me 

deixam mentir os exemplos de Don Quixote e Madame Bovary. O primeiro, 

coitado, de tanto ler aventuras de cavalheiros que jamais existiram, meteu-

se pelo mundo afora, a crer-se capaz de reformar o mundo, quilha de ossos 

que mal sustinha a si e ao pobre Rocinante. Quanto à pobre Emma Bovary, 

tomou-se esposa inútil para fofocas e bordados, perdendo-se em delírios 

sobre bailes e amores cortesãos. 
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Ler realmente não faz bem. A criança que lê pode se tornar um 

adulto perigoso, inconformado com os problemas do mundo, induzido a 

crer que tudo pode ser de outra forma. Afinal de contas, a leitura 

desenvolve um poder incontrolável. Liberta o homem excessivamente. Sem a 

leitura, ele morreria feliz, ignorante dos grilhões que o encerram. Sem a 

leitura, ainda, estaria mais afeito à realidade quotidiana, se dedicaria ao 

trabalho com afinco, sem procurar enriquecê-la com cabriolas da 

imaginação. 

Sem ler, o homem jamais saberia a extensão do prazer. Não 

experimentaria nunca o sumo Bem de Aristóteles: o conhecer. Mas para 

que conhecer se, na maior parte dos casos, o que necessita é apenas 

executar ordens? Se o que deve, enfim, é fazer o que dele esperam e nada 

mais? 

Ler pode provocar o inesperado. Pode fazer com que o homem crie 

atalhos para caminhos que devem necessariamente ser longos. Ler pode 

gerar a invenção. Pode estimular a imaginação de forma a levar o ser 

humano além do que lhe é devido. 

Além disso, os livros estimulam o sonho, a imaginação, a fantasia. Nos 

transportam a paraísos misteriosos, nos fazem enxergar unicórnios azuis e 

palácios de cristal. Nos fazem acreditar que a vida é mais do que um 

punhado de pó em movimento. Que há algo a descobrir. Há horizontes para 

além das montanhas, há estrelas por trás das nuvens. Estrelas jamais 

percebidas. É preciso desconfiar desse pendor para o absurdo que nos 

impede de aceitar nossas realidades cruas. 

Não, não deem mais livros às escolas. Pais, não leiam para os seus 

filhos, podem levá-los a desenvolver esse gosto pela aventura e pela 

descoberta que fez do homem um animal diferente. Antes estivesse ainda a 

passear de quatro patas, sem noção de progresso e civilização, mas 

tampouco sem conhecer guerras, destruição, violência. Professores, não 

contem histórias, podem estimular uma curiosidade indesejável em seres 

que a vida destinou para a repetição e para o trabalho duro. 

Ler pode ser um problema, pode gerar seres humanos conscientes 

demais dos seus direitos políticos, em um mundo administrado, onde ser 

livre não passa de uma ficção sem nenhuma verossimilhança. Seria 

impossível controlar e organizar a sociedade se todos os seres humanos 

soubessem o que desejam. Se todos se pusessem a articular bem suas 

demandas, a fincar sua posição no mundo, a fazer dos discursos os 

instrumentos de conquista de sua liberdade. 

O mundo já vai por um bom caminho. Cada vez mais as pessoas 

leem por razões utilitárias: para compreender formulários, contratos, bulas 

de remédio, projetos, manuais, etc. Observem as filas, um dos pequenos 

cancros da civilização contemporânea. Bastaria um livro para que todos se 

vissem magicamente transportados para outras dimensões, menos 

incômodas. E esse o tapete mágico, o pó de pirlimpimpim, a máquina do 

tempo. Para o homem que lê, não há fronteiras, não há cortes, prisões 

tampouco. O que é mais subversivo do que a leitura? 

É preciso compreender que ler para se enriquecer culturalmente ou 

para se divertir deve ser um privilégio concedido apenas a alguns, jamais 

àqueles que desenvolvem trabalhos práticos ou manuais. Seja em filas, em 
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metrôs, ou no silêncio da alcova… Ler deve ser coisa rara, não para 

qualquer um. 

Afinal de contas, a leitura é um poder, e o poder é para poucos.  

Para obedecer, não é preciso enxergar, o silêncio é a linguagem da 

submissão. Para executar ordens, a palavra é inútil. 

Além disso, a leitura promove a comunicação de dores, alegrias, 

tantos outros sentimentos. A leitura é obscena. Expõe o íntimo, torna 

coletivo o individual e público, o secreto, o próprio. A leitura ameaça os 

indivíduos, porque os faz identificar sua história a outras histórias. Torna-

os capazes de compreender e aceitar o mundo do Outro. Sim, a leitura 

devia ser proibida.  

Ler pode tornar o homem perigosamente humano. 

 

A ideia central do texto está focada em como seria pertinente aos seres humanos a 

proibição da leitura. A expressão ler devia ser proibido causa estranhamento ao leitor, pois há 

uma tradição de que a leitura é o ponto de partida para a aquisição do conhecimento. Admite-

se, então, que o título, assim como a primeira linha, ocupa a função de atrair os leitores por 

meio da desconstrução da ideia da importância dessa atividade intelectual. 

A carga argumentativa que o texto traz mostra-nos, paradoxalmente, palavras, como 

“liberdade”, “poder”, “enriquecimento”, “inventar”, “estimular”, “descobertas”, 

“curiosidade”, “consciência”, “compreensão”, “diversão”, “comunicação” e “capacidade” 

como algo ruim, já que a autora, por meio da oposição, ao mesmo tempo em que usa essas 

palavras, vai traçando as características de um leitor ideal: “afinal de contas, a leitura 

desenvolve um poder incontrolável. Liberta o homem excessivamente”.  

O texto “Ler devia ser proibido” é considerado um texto criativo. O que chama 

atenção nessa construção textual é que, enquanto a maioria dos textos que tratam de leitura 

são escritos de maneira direta, apontando seus benefícios para a construção de cidadãos 

críticos, Grammont desconstrói essa ordem, por meio da negação desses benefícios.  

A leitura é vista como prática social importante para a formação de pessoas críticas, 

para o descobrimento de novos caminhos, para superação de limites, dentre infinitas 

possibilidades. Talvez, por isso mesmo, a autora chama a atenção para o perigo existente, 

como nos trechos:  

 

Ler realmente não faz bem. A criança que lê pode se tornar um adulto 

perigoso, inconformado com os problemas do mundo, induzido a crer 

que tudo pode ser de outra forma. 

 

Ler pode tornar o homem perigosamente humano. 

 

Percebe-se que a autora, partindo de uma afirmação que “agride” os conceitos 

veiculados pelos mais variados setores da sociedade brasileira, chama a atenção para dois 

aspectos, simultaneamente: a) ironiza as políticas públicas referentes ao incentivo à leitura; b) 

ao justificar a afirmação, mostra o “perigo” a que se expõe o leitor num país “analfabeto” cujo 

governo se mantém no poder exatamente por causa dessa ignorância. 

A crítica presente no texto vai além dos indivíduos que não praticam a leitura, mas 

também abrange todo o sistema governamental no qual estamos inseridos: 

 

Ler pode ser um problema, pode gerar seres humanos conscientes 

demais dos seus direitos políticos, em um mundo administrado, onde 

ser livre não passa de uma ficção sem nenhuma verossimilhança. 



66 
 

Seria impossível controlar e organizar a sociedade se todos os seres 

humanos soubessem o que desejam. Se todos se pusessem a articular 

bem suas demandas, a fincar sua posição no mundo, a fazer dos 

discursos os instrumentos de conquista de sua liberdade. 

 

Ao questionar de que maneira o conhecimento que se adquire é útil, ela afirma a 

impossibilidade de mudarmos a sociedade na qual vivemos, pois, a partir do momento que 

somos conhecedores e participantes do meio sociocultural que estamos envolvidos, ficamos 

inconformados com as injustiças, queremos mudar situações, mas quase sempre isso não é 

possível e resta-nos, apenas, sofrer, porque permitimos a ignorância da maioria: 

 

É preciso compreender que ler para se enriquecer culturalmente ou 

para se divertir deve ser um privilégio concedido apenas a alguns, 

jamais àqueles que desenvolvem trabalhos práticos ou manuais. Seja 

em filas, em metrôs, ou no silêncio da alcova… Ler deve ser coisa 

rara, não para qualquer um. 

Afinal de contas, a leitura é um poder, e o poder é para poucos.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

A criatividade é uma competência que precisa ser treinada e praticada. Inúmeros são 

os exercícios e técnicas para estimulá-la. Na construção de um texto criativo, não é necessário 

ser um gênio, mas é preciso que o indivíduo tenha estímulo tanto na escola, quanto no 

ambiente familiar. 

No caso da Grammont, para chamar a atenção do leitor sobre os benefícios da leitura, 

ela contra-argumentou: negou todos eles ao mesmo tempo em que chamou atenção para a 

falta de incentivo público, ironizando a manutenção do poder pela ignorância.  

Ser criativo, portanto, pode está relacionado ou à forma que se diz, ou ao que se diz. 

Basta que seja produzido de uma maneira espontânea e exclusiva. 

 

CREATIVITY AND TEXTUAL SCHOOL: DEFINITIONS AND APPROACHES 

 

ABSTRACT 

 

This article presents and discusses mechanisms to assist teachers to develop creativity in 

students and it makes the analysis of a corpus to demonstrate how these strategies can be put 

into practice since the modernization of NCP's, we find a progressive interest in creative 

growth of students by the school community. This is necessary due to the need to go forward 

much related to what we see, as to what is received as information in the classroom. The 

school has been responsible for increasing creativity, because it is through work and activities 

performed in it that the student shows their analytical limits and initiates the development of 

thoughts that contribute or modify something that was taught therein. There is, however, a 

portion of society that continues to criteria similar assessment: seeking students who possess 

high intelligence quotient. This problem is faced by many students in the classroom: the 

devaluation of creativity. The young man with high creativity does not always answer the 

"only way" as teachers require appraisals, and are labeled as different or disqualified. Thus, 

the demand for logical reasoning, in place of reflection, still implies some barriers in 

stimulating creativity in humans manners. Creativity is a skill that must be trained and 
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practiced, because there are numerous exercises and techniques to stimulate her. In building a 

creative text, it does not take a genius, but it is necessary that the individual has stimulus both 

in school, and in the family environment. 

 

Keywords: Creativity. School.  Students and skill. 
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VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS E MARCAS DE ORALIDADE NA OBRA AUTO DA 

COMPADECIDA, DE ARIANO SUASSUNA 

Ivelaine de Jesus Rodrigues
9
 

RESUMO 

 

A variação linguística faz parte da realidade do falante desde a antiguidade romana e as obras 

literárias são fundamentais para a observação/análise dessa mudança – principalmente, 

quando se trata das “marcas de oralidade”. O estudo dessa variação, entretanto, veio frutificar 

– de modo detalhado – com o advento da sociolinguística. Com o objetivo de analisar as 

marcas de oralidade presentes na obra “Auto da Compadecida” de Ariano Suassuna, três fases 

desse ramo da linguística foram explanadas no artigo: a linguística, a pragmática e a 

antropológica – essa última conduziu a análise do corpus selecionado. Na análise, percebeu-se 

que nem sempre o autor consegue transmitir integralmente a variação de um determinado 

grupo social.  

 

Palavras-chave: Variação linguística. Norma padrão. Auto da Compadecida. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A língua é um organismo vivo (Cf. RIBEIRO, 1913) e, constantemente, passa por 

mudanças – característica natural das línguas vivas. Apesar de esse conceito ser conhecido 

pelos estudos linguísticos desde o século XIX, seus desdobramentos não foram alvo de 

investigações específicas naquele momento. Depois de Saussure ter estabelecido a dicotomia 

diacronia x sincronia de forma sistemática, definiu também o objeto da linguística: a langue – 

excluindo a parole. 

Desde a antiguidade romana, porém, muitos textos literários retratavam a realidade do 

falante, mostrando, dessa forma, a preocupação com uma linguagem que se aproximasse do 

leitor. Em muitas obras, havia elementos que comprovavam a existência de variações 

linguísticas, embora não fossem elas alvo de estudos pormenorizados. “Havia, pois, 

vocábulos, por exemplo, que caracterizavam o estilo sublime, próprio para descrever os atos 

heroicos de guerra, as façanhas de Heitor; havia vocábulos próprios do estilo referente a temas 

agrícolas, outros a temas pastoris” (PRETI, 2005, p.2).  

A língua, portanto, não é estática. A mudança que incide sobre ela é lenta e não 

acontece na língua por completo, apenas em partes isoladas. Talvez, por esse motivo, seja 

pouco percebida por seus falantes. A partir de algumas características, admite-se que a 

mudança é contínua e ininterrupta, pois, por meio de uma análise histórica de uma língua, é 

possível observar que ela não é utilizada da mesma forma que era no século XII, por exemplo. 

Há, então, várias transformações no eixo do tempo e para que essa mudança seja efetivada, 
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instala-se um processo inconsciente de “concorrência” das variações até que uma delas saia 

vitoriosa. 
[...] o raciocínio a se fazer para compreender o constante movimento da 

língua é simples: o uso propicia variações linguísticas, decorrentes da 

constante renovação da vida social, e estas vigoram por certo tempo, o que 

gera o fenômeno conhecido por mudanças linguísticas (LEITE, 2005, p.183-

4 Grifos do autor). 

 

A gramática tradicional/normativa, entretanto, funciona como um “refreador 

temporário”, pois, por meio dela, regras de uma língua são impostas sem considerar seus 

usuários. Essa norma da gramática, porém, dificilmente é “cabalmente realizada” por falantes. 

 

2 A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA 

 

As variações foram estudadas com mais afinco a partir do século XX com o 

surgimento da sociolinguística – que tinha como objetivo associar fatores sociais à língua, 

explicando assim o seu caráter heterogêneo.  

Na construção do pensamento sociolinguístico, três fases foram identificadas: a 

primeira, chamada “Linguística”, consiste na atitude de Coseriu em inserir a norma – o que há 

de concreto na fala – como um elemento intermediário na dicotomia “langue x parole”, criada 

por Saussure. 

A segunda, chamada de “pragmática”, criada por Rey (apud LEITE, 2005), leva em 

consideração a língua em seu uso. Ele amplia o conceito de norma, criado por Coseriu e a 

divide em norma objetiva – ligada diretamente ao uso; norma prescritiva – que seria a 

padronização da língua por meio de “manuais” e a norma subjetiva – atitude diante da língua. 

Enfim, surge a terceira, chamada de “antropológica”, criada por Aléong (apud LEITE, 

2005), para quem a língua é um “fator social simbólico” e, por isso, não pode ser analisada 

fora do ambiente no qual se atualiza. Aléong, ao levar em consideração as normas sociais e os 

esquemas de comportamento, diretamente ligados à sociedade e à cultura, classifica, como 

uso normal, aquele que é feito frequentemente, sem nenhum tipo de controle e, como 

normativo, aquele que se impõe como uma espécie de “código rígido”, a classificar como 

normas implícitas e norma explícita. 

As normas implícitas são próprias de cada grupo social são é atualizadas pelos falantes 

– oralmente e por meio da escrita. A norma explícita, por sua vez, é padronizada e transmitida 

por meio das gramáticas, do dicionário e da escola. 

Inicialmente, os estudos sociolinguísticos serviam apenas para pesquisadores que 

tinham interesse em conhecer o funcionamento da língua, pois não podiam ser utilizados 

como corpus no ensino de língua portuguesa, em sala de aula, uma vez que a norma explícita 

– ou norma padrão – sempre foi o objetivo na escola – o conhecimento da variante de maior 

prestígio social é direito de todos, independente do nível social em que estejam inseridos.  

As ideias que ligavam os fatores internos e externos ao desenvolvimento da linguagem 

começaram a desenvolver-se a partir de 1966: 

 
Num seminário realizado na Universidade de Los Angeles, promovido por William 

Bright, 25 pesquisadores reuniram-se, para estudar o caráter variável das línguas e 

sua relação com as estruturas sociais. Já não se pensava mais na língua como um 

bloco homogêneo. Para esses primeiros sociolinguistas, a língua era 

heterogeneidade. Dentre esses pesquisadores, ressalta a figura de William Labov, 

criador do que hoje se conhece sob o nome de Variacionismo. As relações 

língua/sociedade passam a ser vistas por meio de questões objetivas: por que as 
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línguas mudam? por que variam? quais os limites dessas variações? que fatores 

incidem sobre elas? etc.” (PRETI, 2005, p.5). 

 

Desde então, surge uma classificação de como essas variações eram organizadas e quais 

as regras que agiam sobre elas. As variações linguísticas podem ser classificadas em 

diacrônica (mudança temporal), diatópica (geográfica), diastrática (sociocultural) e diafásica 

(situacional). Vejamos cada uma dessas variações. 

A variação diacrônica é a responsável pelas modificações que a língua sofre de acordo 

com o tempo. A área da linguística responsável por essa variação é a linguística histórica. O 

momento de maior percepção das alterações que a língua sofre acontece em estudos de textos 

antigos, em conversas entre pessoas idosas e jovens – pois, com o passar do tempo, palavras 

deixam de existir, são alteradas tanto em sua forma, às vezes adquirindo outro valor 

semântico, quanto em situações nas quais, durante a escrita, uma imagem idealizada da língua 

se choca com a realidade dos falantes, causando a mudança e dificuldades de aplicar a norma 

padrão ao texto. 
 

Suponhamos que um falante de cerca de vinte anos converse com outro 

falante de cerca de setenta anos. Ambos poderão perceber diferenças, por 

pequenas que sejam, de vocabulário, construções diferentes, pronúncia 

diferente de certas palavras ou de certos sons. 

Além dessa maneira, acessível a todos falante de uma comunidade 

linguística, outro modo de percebermos a realidade da mudança linguística é 

entrarmos em contato com textos escritos ou falados de outras épocas  

(CHAGAS, 2004, p.141). 

 

A variação diatópica é aquela que estuda as variantes regionais e é objeto de estudo da 

dialetologia. Essa divisão linguística, entre regiões, incide de forma marcante no léxico, 

porém – tomando como exemplo o Brasil – o ato conversacional de um falante nordestino 

com um gaúcho não é capaz de gerar desentendimento no diálogo. 

 
[...] um exemplo de variação no léxico do português: ‘jerimum’ e ‘abóbora’ 

são palavras do português falado no Brasil. Não importa se uma é mais 

comum num lugar e menos comum no outro. E também não importa se em 

algum lugar apenas um dos termos seja usado invariavelmente – fato que 

denominamos uso categórico. O que importa inicialmente, no estudo da 

variação linguística é que ambos os vocábulos podem ser usados para fazer 

referência a um determinado fruto, de uma determinada planta, que tem um 

determinado tamanho, uma determinada cor, enfim, um conjunto de 

características que não permite que ele seja chamado de ‘tomate’, por 

exemplo (BELINE, 2004, p.122). 

 

A variação diastrática está diretamente ligada ao nível sociocultural e socioeconômico 

presente na realidade do falante. É comum observar, em pessoas com um nível econômico 

elevado, uma linguagem dentro dos padrões da norma culta – ou norma padrão – e, em 

pessoas com um nível econômico baixo, uma linguagem que foge aos padrões normativos. 

É nesse contexto que está inserida a variação diafásica, que consiste em uma variação 

situacional: um falante, que possui os níveis socioeconômico e sociocultural elevados, apesar 

de conhecer a norma de prestígio, se estiver em uma situação de comunicação com pessoas de 

nível econômico ou cultural baixo, escolherá uma linguagem mais simples, condizente com a 

realidade da comunidade de falantes na qual ele está inserido para que seja entendido diante 

dessas pessoas. 
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Um paulistano, embora possa aspirar o –r em final de sílaba, parece nunca 

fazê-lo. O mesmo paulistano, por outro lado, pode dizer ‘andar’ ou ‘andá’, 

‘fazer’ ou ‘fazê’, ‘sair’ ou ‘saí’. Se estabelecemos a hipótese de que o falante 

nativo de PB ‘apaga’ partes de palavras quando está numa situação de 

bastante informalidade (como uma conversa de bar, falando sobre futebol), 

diferentemente do que muito provavelmente faria numa situação de maior 

formalidade (como numa apresentação de um projeto, diante de uma 

plateia), temos um caso de variação diafásica (BELINE, 2004, p.130).  

 

Com tantas variações presentes na linguagem, pergunta-se constantemente o porquê de 

não se viver em um caos linguístico. Percebe-se, na verdade, que os limites da variação estão 

no indivíduo, ou seja, as variações devem adaptar-se a ele e a sua comunidade de fala. 

A comunidade de fala consiste em um grupo de falantes que, segundo Guy (apud 

BELINE, 2004), compartilham traços linguísticos que distinguem seu grupo de outros – ou 

seja, age como “fronteiras externas” diante de outras comunidades; comunicam relativamente 

mais entre si do que com os outros. A probabilidade é que um falante adquira traços 

linguísticos da comunidade linguística na qual ele passa mais tempo, ou na qual a 

comunicação seja mais intensa. Nesse caso, o falante ou perde ou não são atribuídos traços 

linguísticos de outras comunidades; compartilham normas e atitudes diante do uso da 

linguagem. A partir do discurso do falante, consegue-se perceber não só a região onde vive, 

como também fatores sociais, tais como escolaridade e nível econômico. Entretanto, “[...] 

mesmo o falante que é membro de uma comunidade caracterizada pelo alto nível escolar e 

econômico pode deixar de realizar a chamada concordância nominal em alguns casos. Afinal 

de contas, o indivíduo pode fazer uso de variantes dentro de sua comunidade” (BELINE, 

2004, p.123). 

O problema da variação diafásica vai além do interesse do falante em expressar-se de 

acordo com a comunidade de falantes com a qual ele se comunica, mas também, da atitude 

linguística em aceitar ou rejeitar a maneira como ele fala. Essa “aceitabilidade” está cada vez 

mais presente na vida das pessoas, principalmente na comunicação oral.  

Preti (1994), por exemplo, faz uma analogia da linguagem com a moda. Essa relação 

tenta mostrar que as pessoas, com o intuito de serem aceitas socialmente, utilizam uma 

linguagem que “combine” com o meio social na qual estão inseridas, pois a língua, na 

modalidade falada, permite uma liberdade maior para o falante, podendo ele aproximar-se ou 

afastar-se da expectativa dos “ideais linguísticos” ou do uso concreto da língua. Então, se uma 

situação exige informalidade – contato com pessoas que não são escolarizadas, por exemplo, a 

expectativa do ouvinte é de um diálogo com uma linguagem popular. 

Uma característica marcante dessa “norma popular” é o emprego de gírias. Apesar do 

conservadorismo da linguagem escrita, há algumas palavras que, inicialmente, foram criadas 

para uma separação entre grupos – jovens, motoqueiros, rappers, etc. – com um caráter 

criptológico. Hoje as gírias são consideradas um fenômeno sociolinguístico e tornaram-se 

aceitas nos mais diversos meios de comunicação, adquirindo prestígio social. 

 
Com ou sem o caráter criptológico de linguagem de grupo, a gíria se 

manifesta mais profusamente em grupos de malandros, comunidades de 

favelas, grupos de jovens, mas também como vocabulário agregado à 

linguagem cotidiana, e, assim, aparece em conversas do dia a dia e em 

músicas, cinema, teatro, literatura (URBANO, 2011, p.93). 
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Preti (2004, p.89) apresenta duas classificações para o fenômeno gírio. A primeira 

classificação é a gíria de grupo: “um vocabulário empregado por falantes de um mesmo 

grupo, com a intenção de comunicar-se sem serem entendidos por outros falantes que não 

pertencem ao grupo”. Ao utilizar uma gíria de um grupo específico, o falante sente-se 

poderoso e acredita que o controle da interação pertence somente às pessoas que nele estão 

inseridas. Algumas características dessas gírias é a função criptológica, a originalidade e a 

efemeridade, pois o vocabulário precisa ser substituído frequentemente para que continue 

sendo secreto.  

A segunda é a gíria comum. Esse tipo de gíria é resultado da popularidade de antigas 

gírias de grupo. “Vulgarizando-se, passa à condição de gíria comum empregada em situações 

interacionais, em que há uma expectativa de linguagem mais simples, própria de falantes com 

relações de maior intimidade.” (idem). O uso da gíria comum transmite intimidade e 

aproximação com o ouvinte e demonstra modernidade por parte do falante. As gírias comuns 

tornaram-se tão populares que, em discursos midiáticos e em uma interação informal entre 

amigos, por exemplo, elas passam despercebidas pelos falantes, tornando-se notáveis apenas 

em situações formais ou quando é instrumento de descontração, por exemplo.  

Essas variações são percebidas não só na fala dos usuários da língua. Pode-se também 

identificá-las em obras literárias, principalmente, nos momentos em que a fala dos 

personagens se torna explícita (discurso direto). 

 

2  CONSTITUIÇÃO DO CORPUS: AUTO DA COMPADECIDA 

 

Para analisar a “variação linguística”, analisar-se-ão alguns fragmentos do texto 

literário “Auto da Compadecida”, do autor paraibano Ariano Suassuna. Esse corpus apresenta 

marcas de oralidade próprias dos falantes populares que vivem no nordeste brasileiro. Por se 

tratar de um texto teatral, presume-se que os diálogos ali encontrados tentam reproduzir a fala 

de personagens “reais”. 

A história passa-se em Taperoá, sertão da Paraíba, e começa com o momento da 

doença de um cachorro. O dono, que é padeiro, manda seus funcionários Chicó e João Grilo 

falar com o padre para que o cachorro seja benzido, porém o cachorro não resiste e morre 

antes mesmo que os funcionários consigam convencer o padre. A dona do cachorro, a mulher 

do padeiro, então, exige que eles encomendem uma missa rezada em latim para o enterro do 

animal. O padre, porém, rejeita essa atitude e alega que a igreja não admite esse tipo de 

conduta, pois animais não possuem alma. 

João Grilo, personagem marcada pela esperteza, mente para o padre ao dizer que o 

dono do cachorro é o major Antônio Moraes – homem rico e influente em Taperoá que 

passava a maior parte do tempo na cidade grande. O padre acredita em João e confirma o 

enterro em latim, porém João não contava com a presença do major em Taperoá. 

Sem saída, João admite a mentira e fala ao padre que a verdadeira dona é a mulher do 

padeiro. Ciente de que não era o major o dono do cachorro, o padre resolve desmarcar o 

enterro. Entretanto, muda subitamente de ideia ao saber que existia um testamento – 

inventado por João Grilo – que deixava “uma quantia em dinheiro” para o padre, o sacristão e 

o bispo. Eles, então, aceitam rezar a missa em latim e enterram o animal.  

O autor, implicitamente, critica a atitude de alguns membros da igreja, não deixando 

de mostrar que há pessoas honestas – por meio do frade, uma personagem que não se 

corrompe, ou seja, não aceita propina e não participa da missa. Durante essa história, 

aparecem alguns diálogos de conversas entre João Grilo e Chicó, explicitando o caráter de 

adúltera da mulher do padeiro; a submissão do padeiro a sua mulher e estórias de heroísmo 

humanamente impossíveis narradas e vividas por Chicó. 
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Para “consolo” pela morte da cachorra, João Grilo – personagem mentiroso e astuto – 

cria uma nova maneira para ganhar dinheiro: oferece à mulher do padeiro a compra de um 

gato que “descome dinheiro” – obviamente, era mais uma farsa. A mulher compra o gato e 

percebe que caiu em um golpe. Antes que haja um fim nessa história, o município é invadido 

por Severino do Aracaju, juntamente com o cangaceiro. Eles roubam e matam, aos poucos, as 

personagens da história – com exceção de Chicó e do frade –, todavia, caem em um golpe 

armado por João Grilo e Chicó e também morrem. 

O encontro das personagens é retomado em um julgamento na presença de Jesus, da 

Compadecida – a mãe de Jesus – e do diabo. O final desse julgamento resulta em purgatório 

para as personagens – exceto João Grilo que volta para ter uma segunda chance na terra e 

reencontra seu amigo Chicó. 

 

2.1 Macroanálise das Variações Linguísticas  

 

A macroanálise traça o perfil sociocultural das personagens por meio das situações de 

comunicação. A obra “Auto da Compadecida” apresenta diálogos que são marcados pela 

realidade linguística de pessoas que moram no sertão – não escolarizadas, caso de João Grilo 

e Chicó, e escolarizadas – o padre, o bispo e o poderoso major Antônio Morais. Há 

fragmentos, no texto, que marcam a característica linguística dessas personagens e ajuda a 

identificar a personalidade de cada uma delas. O próximo diálogo acontece quando João 

entrega – como se estivesse lendo –, o dinheiro recebido como propina pelo enterro do 

cachorro para quem se destinaria cada um dos pacotes: 

 
JOÃO GRILO, entregando os pacotes  

‘Bispo e padre’ e ‘sacristão’. 

PADRE 

Ah, você sabe ler, João? 

JOÃO GRILO 

Não, conheci pelo peso (SUASSUNA, 2001, p.101). 

 

Além de analfabeto, João Grilo é caracterizado como astuto e “safado”: o padre faz 

um falso agradecimento a João Grilo a fim de que ele não contasse ao bispo que um cachorro 

foi enterrado em latim. João, porém, usa da ironia para responder ao elogio recebido: 

 
JOÃO GRILO 

Qual, quem sou eu, um pobre Grilo que não vale nada... É bondade de Vossa 

Reverendíssima. 

PADRE 

É mesmo, é bondade minha, porque você não passa de um amarelo muito safado!” 

(SUASSUNA, 2001, p.79). 

 

O termo de sentido ofensivo – usado pelo padre para descrever João – demonstra-

nos, ao mesmo tempo, uma variável psicológica do padre, pois perde a paciência, resultando 

em uma agressão verbal.  

Outras palavras ofensivas, características da oralidade no nível lexical, também são 

aplicadas em diferentes partes do texto. Na fala a seguir, João Grilo descreve Chicó como 

“frouxo”, pois tenta envolvê-lo em um golpe para que o padre benza o cachorro: “JOÃO 

GRILO: Deixe de ser frouxo e fique aqui.” (SUASSUNA, 2001:43). 

 

 Há um momento na história, que João Grilo quer fazer vingança aos seus patrões por 

serem tão avarentos. Chicó, porém, tenta aconselhar o amigo por meio do uso de “gíria 

comum”: 
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CHICÓ 

João, deixe de ser vingativo que você se desgraça. Qualquer dia você inda se mete 

numa embrulhada séria.  

JOÃO GRILO 

E o que é que tem isso? Você pensa que eu tenho medo? Sou louco por uma 

embrulhada (SUASSUNA, 2001, p.38). (Grifo nosso). 

 

 Além de traços de informalidade na conversa entre Chicó e João – como “inda” e “se 

mete”, por exemplo – eles utilizam a gíria “embrulhada” que, no contexto, significa confusão 

– exemplo de variação diastrática. Um segundo exemplo seriam as palavras “pamonhas” e 

“arriando” e a repetição da expressão “sem jeito” utilizadas em uma conversa, no momento do 

julgamento, entre João e o padre, logo após ouvirem as acusações do diabo: 

 
PADRE 

Você mesmo ouviu Nosso Senhor dizer que a situação era difícil. 

JOÃO GRILO 

E difícil quer dizer sem jeito? Sem jeito! Sem jeito por quê? Vocês são uns 

pamonhas, qualquer coisinha estão arriando.” (SUASSUNA, 2001, p.167 Grifos 

nossos). 

 

  Outras expressões populares são utilizadas no texto e marca a variação linguística dos 

falantes no nível sintático: 

 
JOÃO GRILO, gregoriano 

Não sei quê, não sei quê, defunctorum. 

CHICÓ, mesmo tom 

Amém (SUASSUNA, 2001, p.86). 

 

Nesse momento, além da expressão popular “não sei quê”, típicas da oralidade – 

quando não se sabe o que falar –, João tenta imitar ao máximo o discurso latinizado proferido 

pelo sacristão durante o enterro e a única palavra que ele lembra – “defunctorum” –, pois faz 

questão de repetir para confirmar ao bispo o enterro do cachorro em latim, prejudicando, 

assim, o padre. 

Com a chegada do cangaceiro ao município, a pequena população fica assustada, e a 

mulher do padeiro também utiliza expressões populares, como “valha-me Deus” e “meu 

marido de minha alma”, características de um “falante real” que vive no sertão – variação 

diatópica: 

 
PADRE 

Meu Deus, que terá sido isso? 

BISPO 

O barulho era de tiro. 

MULHER, entrando, assombrada 

Valha-me Deus! Ai, meu marido de minha alma, vai morrer todo mundo 

agora. Socorro, Senhor Bispo (SUASSUNA, 2001, p.106 Grifos nossos). 

 

Uma marca de oralidade muito frequente, no livro, é a repetição do vocativo e 

pergunta retórica durante os diálogos. Podemos constatar essa afirmação na passagem que 

João e Chicó conversam sobre o caráter adúltero da mulher do padeiro: 

 
CHICÓ 

Sabe, mas não sabe que foi comigo, entendeu? E mesmo ela já me deixou por outro. 

Uma vez, João, e não posso me esquecer dela. Mas não quer mais nada comigo. 
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JOÃO GRILO 

Nem pode querer, Chicó. Você é um miserável que não tem nada e a fraqueza dela é 

dinheiro e bicho. 

CHICÓ 

Dinheiro e bicho? 

JOÃO GRILO 

Sim. [...] Nasceu pobre, enriqueceu com o negócio da padaria e agora só pensa 

nisso. Mas eu hei de me vingar dela e do marido de uma vez. 

CHICÓ 

Por que essa raiva dela? 

JOÃO GRILO 

Ó homem sem vergonha! Você inda pergunta? [...] Está esquecido da exploração 

que eles fazem conosco naquela padaria do inferno? Pensam que são o cão só 

porque enriqueceram, mas um dia hão de me pagar. E a raiva que eu tenho é porque 

quando eu estava doente, me acabando em cima de uma cama, via passar o prato de 

comida que ela mandava para o cachorro. Até carne passada na manteiga tinha. Para 

mim nada, João Grilo que se danasse. Um dia eu me vingo (SUASSUNA, 2001, 

p.38 Grifos nossos). 

 

 Termos como: “não posso me esquecer”, “homem sem vergonha”, “padaria do 

inferno”, “me acabando em cima de uma cama” e “que se danasse” são marcas de oralidade 

presentes no discurso do nordestino João Grilo. A grande justificativa de suas armações 

contra o padeiro e a mulher está em dizer que eles foram péssimos patrões, daí o caráter 

vingativo de João explícito na obra: 

 
CHICÓ 

Ih, olha como isso está pegado com o patrão! Faz gosto um empregado dessa 

qualidade. 

JOÃO GRILO 

Muito pelo contrário, ainda hei de me vingar do que ele e a mulher me fizeram 

quando estive doente. Três dias passei em cima de uma cama para morrer e nem um 

copo dágua me mandaram. Mas fiz esse trabalho com gosto, somente porque se trata 

de enganar o padre. Não vou com aquela cara. 

CHICÓ 

Com qual? Com a do padre? 

JOÃO GRILO 

Com as duas. Estou acertando as coisas com o padre e a qualquer hora acerto com o 

patrão. Eu conheço o ponto fraco do homem, Chicó (SUASSUNA, 2001, p.36). 

 

Observe o fragmento que explicita uma das maiores características na personalidade 

de Chicó confessada por João: 
 

JOÃO GRILO 

E ele vem mesmo? Estou desconfiado, Chicó. Você é tão sem confiança! 

CHICÓ 

Eu, sem confiança? Que é isso, João, está me desconhecendo? Juro como ele vem. 

Quer benzer o cachorro da mulher para ver se o bicho não morre. A dificuldade não 

é ele vir, é o padre benzer. O bispo está aí e tenho certeza que o padre João não vai 

querer benzer o cachorro (SUASSUNA, 2001, p.25). 

 

“Sem confiança”, nesse contexto, quer dizer que Chicó não é digno de confiança, pois 

conta mentiras sempre que fala da história da sua vida. 

Por meio dos exemplos acima, percebe-se que o autor consegue manter a unidade 

linguística de cada personagem, inserindo, em suas falas, o uso de gírias, palavras ofensivas, 

repetições, expressões populares e variáveis psicológicas. Após essa análise, ver-se-á, a 

seguir, uma análise diretamente ligada aos atos de fala e situações de comunicação. 
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2.2. Microanálise 

 

A variação diafásica é comum em vários trechos da obra “Auto da Compadecida”. 

João Grilo, um dos personagens centrais, é analfabeto. Porém, ao falar com o major – que é 

um homem poderoso –, o sertanejo modifica o discurso: 

 

                                      JOÃO GRILO 

[...] Ora viva, seu major Antônio Morais, como vai Vossa Senhoria? Veio procurar o 

padre? (Antônio Morais, silencioso e terrível, encaminha-se para igreja, mas João 

toma-lhe a frente.) Se Vossa Senhoria quer, eu vou chamá-lo. (Antônio Morais 

afasta João Grilo com a bengala encaminhando-se de novo para a igreja. João, aflito, 

dá a volta, tomando-lhe a frente e fala, como último recurso.) É que eu queria avisar 

para Vossa Senhoria não ficar espantado: o padre está meio doido.” (SUASSUNA, 

2001, p.40). 

 

Percebe-se, nesse fragmento, que João Grilo inclui, em seu discurso, o pronome de 

tratamento – “se Vossa Senhoria quer” –, talvez, acreditando que, por falar com um homem 

culto como o major, precisa expressar-se de maneira culta. Essa situação também ocorrerá 

quando há o encontro com Jesus:  

 
MANUEL 

Sim, é Manuel, o Leão de Judá, o Filho de Davi. Levantem-se todos, pois 

vão ser julgados. 

JOÃO GRILO 

Apesar de ser um sertanejo pobre e amarelo, sinto perfeitamente que estou 

diante de uma grande figura (SUASSUNA, 2001, p.146 -7). 
 

Logo em seguida, depois de ouvir algumas coisas que Jesus tinha a falar, João tenta 

responder “adequadamente” e acaba revelando “preconceito” por Jesus ter-se apresentado 

como um homem negro:  
 

JOÃO GRILO 

Muito bem. Falou pouco, mas falou bonito. A cor pode não ser das melhores, 

mas o senhor fala bem que faz gosto. (SUASSUNA, 2001, p.148). 
 

O padre, por sua vez, utiliza-se de eufemismo para aliviar o peso do discurso ao ver, 

após muito tempo, o major no município: 

 

                                          PADRE 

Ora quanta honra! Uma pessoa como Antônio Moraes na igreja! Há quanto 

tempo esses pés não cruzam os umbrais da casa de Deus! 

ANTÔNIO MORAIS 

Seria melhor dizer logo que faz muito tempo que não venho à missa 

(SUASSUNA, 2001, p.43). 

 

O mesmo padre, em uma conversa com João e Chicó, fala com desprezo até ser citado 

o nome do major na conversa: 

 
PADRE 
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Para eu benzer? 

CHICÓ 

Sim. 

PADRE, com desprezo 

Um cachorro? 

CHICÓ 

Sim 

PADRE 

Que maluquice! Que besteira! 

JOÃO GRILO  

Cansei de dizer a ele que o senhor não benzia. Benze porque benze, vim com 

ele. 

PADRE 

Não benzo de jeito nenhum! 

CHICÓ 

Mas padre,  não vejo nada de mal em se benzer o bicho. 

JOÃO GRILO 

No dia que chegou o motor do major Antônio Morais o senhor não o 

benzeu? 

PADRE 

Motor é diferente, é uma coisa que todo mundo benze. Cachorro é que eu 

nunca ouvi falar (SUASSUNA, 2001, p.32). 

 

João, como último recurso para convencer o padre a benzer o cachorro, mente, 

afirmando que o cachorro a ser benzido pertence também ao major. E o padre responde: 

 

PADRE, desfazendo-se em sorrisos 

Zangar nada, João! Quem é um ministro de Deus para ter direito de se 

zangar? Falei por falar, mas também vocês não tinham dito de quem era o 

cachorro! 

JOÃO GRILO, cortante 

Quer dizer que benze, não é? 

PADRE, a Chicó 

Você, o que é que acha? 

CHICÓ 

Eu não acho nada de mais. 

PADRE 

Nem eu. Não vejo mal nenhum em se abençoar as criaturas de Deus 

(SUASSUNA, 2001, p.33). 

 

Sem saber que estava sendo enganado, o padre conversa com Antônio Morais achando 

que o mesmo tem um cachorro para ser benzido, quando, na verdade, o major quer benzer o 

filho que está doente: 

 

PADRE 

Peço que desculpe um pobre padre sem instrução. Qual é a doença? 

Rabugem? 

ANTÔNIO MORAIS 

Rabugem? 

PADRE 

Sim, já vi um morrer disso em poucos dias. Começou pelo rabo e espalhou-

se pelo resto do corpo. 

ANTÔNIO MORAIS 
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Pelo rabo? 

PADRE 

Desculpe, desculpe, eu devia ter dito “pela cauda”. Deve-se respeito aos 

enfermos, mesmo que sejam os de mais baixa qualidade (SUASSUNA, 

2001, p.46). 

 

Por meio desse diálogo, conseguimos perceber uma característica psicológica de 

humilhação do padre para com o major, pois mesmo achando que está certo, ele se minimiza 

perante a autoridade que o major lhe impõe. 

 Há também, no texto, uma quebra de expectativa por parte do ouvinte, que acontece 

quando João Grilo e Chicó estão conversando no enterro do cachorro: 

 

CHICÓ 

É verdade, o cachorro morreu. Cumpriu sua sentença e encontrou-se com o 

único mal irremediável, aquilo que é a marca de nosso estranho destino 

sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo em um 

só rebanho de condenados, porque tudo o que é vivo morre. 

JOÃO GRILO 

Tudo o que é vivo morre. Está aí uma coisa que eu não sabia! Bonito, Chicó, 

onde foi que você ouviu isso? De sua cabeça é que não saiu, que eu sei. 

CHICÓ 

Saiu mesmo não, João. Isso eu ouvi um padre dizer uma vez (SUASSUNA, 

2001, p.56-7). 

 

O próprio Chicó admite sua falta de capacidade em elaborar um período como esse, 

pois, como o trecho a seguir mostra, para ele, é comum ouvir críticas de João quanto a sua 

linguagem. A conversa acontece no momento em que Chicó fala sobre um cavalo o qual ele 

criava, chamado Antônio Martinho. João Grilo não acredita e repete o termo “sem confiança” 

– indicando que Chicó não é digno de confiança: 

 

CHICÓ 

Mas se eu tive mesmo o cavalo, meu filho, o que é que eu vou fazer? Vou 

mentir, dizer que não tive? 

JOÃO GRILO 

Você vem com uma história dessas e depois se queixa porque o povo diz que 

você é sem confiança.  

CHICÓ 

Eu, sem confiança? Antônio Martinho está aí para dar as provas do que eu 

digo. 

JOÃO GRILO 

Antônio Martinho? Faz três anos que ele morreu. 

CHICÓ 

Mas era vivo quando eu tive o bichinho. 

JOÃO GRILO 

Quando você teve o bicho? E foi você quem pariu o cavalo, Chicó? 

(SUASSUNA, 2001, p.26-7). 

 

Como um exemplo característico da verossimilhança na linguagem oral, segue um 

fragmento de estrutura partida – frase inacabada – mostrando, nessa situação de comunicação, 

o conhecimento compartilhado por ambos de que a mulher do padeiro é adúltera: 
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CHICÓ 

E qual o ponto fraco do patrão? 

JOÃO GRILO 

Chicó, deixe de ser hipócrita que você sabe. 

CHICÓ 

Juro que não sei, João. 

JOÃO GRILO 

É a mulher, Chicó, e você sabe muito bem disso. Você mesmo sabe que a 

mulher dele... 

CHICÓ 

João, fale baixo, que o padre não pode ouvir. Essas coisas num instante se 

espalham (SUASSUNA, 2001, p.37). 

 

Esses exemplos, portanto, deixam entrever aspectos da oralidade que apontam para as 

variações, principalmente, diafásica e diatópica. Não se deve, entretanto, esquecer o fato de a 

representação escrita “tolher”, de alguma forma, a espontaneidade da fala, uma vez que utiliza 

marcas linguísticas distintas da fala. Apesar disso, é possível verificar uma aproximação do 

falar nordestino (alto sertão), por meio da utilização de variações acima mencionadas, em o 

“Auto da compadecida”.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo-se do princípio de que as línguas se modificam no tempo, no espaço, no 

registro e conforme a situação, foram analisados, da obra “Auto da Compadecida”, alguns 

momentos em que a fala dos personagens retratavam essas mudanças. 

Por ser uma obra teatral, o autor tenta representar as diferenças regionais (variação 

diatópica), usando palavras, como “frouxo”, ou expressões como “valha-me Deus”, típicas do 

falar nordestino do alto sertão.  

Em outros momentos, a variação se apresenta conforme a situação formal e informal 

(diafásica). Se uma personagem vai se dirigir a outra que lhe seja hierarquicamente superior, 

sua fala modifica-se, como vimos no caso de João Grilo e o major. 

Embora a escrita apresente marcas diferenciadas da fala, os recursos literários existentes 

em uma peça teatral, por exemplo, permitem imitar a realidade, principalmente, para 

“construir” e caracterizar suas personagens. É lícito, portanto, usar a literatura como fonte 

para constituir um corpus , no qual serão analisadas as variações (ainda que, de acordo com o 

que pensa o autor sobre a fala nordestina).  

 

LANGUAGE VARIATION AND BRANDS OF AUTO WORK IN ORALITY 

COMPADECIDA BY ARIANO SUASSUNA 

 

ABSTRACT 

 

The linguistic variation is part of the reality of the speaker since the ancient Roman and the 

literary works are essential for the observation/analysis of this change – mainly when it comes 

to “orality’s brands”. The study of this variation, however, came to fruit – in detail – with the 

advent of sociolinguistic. With the purpose of analyze the orality’s brands in the work “Auto 

da Compadecida” of Ariano Suassuna, three phases of that linguistic’s branch were explained 

in the article: the linguistic, the pragmatic and the anthropology – the last conducted the 

analysis of the chosen corpus. On the analysis, it was realized that not always the author can 

transmit wholly the variation of a certain social group. 
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RESUMO 

 

A doença degenerativa do córtex cerebral é uma anomalia que se manifesta clinicamente em 

comprometimentos que envolvem distúrbios relacionados ao afeto. A doença de Alzheimer 

(DA) é uma doença neurodegenerativa, atualmente incurável, mas que possui tratamento. A 

cinesioterapia é utilizada para manter ou ganhar força muscular, consequentemente 

melhorando a amplitude de movimento, através de alongamentos e alguns exercícios 

aeróbicos para prevenção de problemas osteomusculares e cardiovasculares. Este trabalho 

busca revisar a aplicabilidade da cinesioterapia com opção de tratamento conservador 

direcionado às complicações decorrentes do mal de Alzheimer.  Este estudo foi construído 

através do levantamento de dados encontrados na literatura já existente. Foram realizadas 

pesquisas bibliográficas em livros especializados na área e nas bases de dados da Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Literatura Internacional em 

Ciências da Saúde (MEDLINE) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO) consultadas 

através do site da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) da Biblioteca Regional de Medicina 

(BIREME) na página eletrônica, onde teve início no mês de Abril de 2013, que foi realizada a 

leitura de 31 artigos sendo todos em língua portuguesa. Concluiu-se que a fisioterapia tem se 

mostrado eficiente no tratamento da Doença de Alzheimer, tendo como melhora força, 

equilíbrio e controle de marcha recomenda-se novas pesquisas sobre o tratamento 

cinesioterapêutico no Alzheimer com o objetivo de investigar melhor a eficácia do tratamento 

nessa patologia.  

 

Palavras-chave: Doença de Alzheimer. Idoso. Tratamento Cinesioterapêutico.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa, atualmente 

incurável, mas que possui tratamento. Caracteriza-se pela desestruturação do citoesqueleto 

dos neurônios do córtex cerebral, uma região encefálica fundamental para as funções 

cognitivas. Trata-se de uma doença geneticamente determinada, não necessariamente 

hereditária que causa demência e distúrbios relacionados ao afeto (MELO; DRIUSSO, 2006; 

FERREIRA et al., 2008). 

A (DA) é classificada em três fases: a fase inicial, a intermediaria, e a avançada. A 

fase inicial caracteriza-se por um processo natural de envelhecimento através de 

comprometimento de memória recente. A fase intermediaria é caracterizada pela alteração na 

capacidade de decisão (na maioria dos casos as pessoas não percebem as mudanças), existe 

vários comprometimentos das atividades instrumentais e operativas, onde podemos verificar 

déficits na marcha, bradicinesia, hipertonia e apraxias.  Na fase final todas as funções mentais 
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são prejudicadas, o problema de fala progride até a mudez e o indivíduo torna-se dependente 

para as atividades diárias (MELO; DRIUSSO, 2006; CASTRO et al., 2011; 

ALBUQUERQUE; BORGES; GARCIA, 2009). 

O mal de Alzheimer associa-se a distúrbios de análise relacionados ao raciocínio e 

distúrbios de alteração da interpretação de provérbios sendo necessários, os testes de 

vocabulário para exploração da memória semântica (COELHO et al., 2010). 

O diagnóstico na DA foi estabelecido pelo National Institute of Neurologic 

Communicative Disorders e pela Alzheimer´s Disease and Related Disorders Association. Há 

três opções de diagnóstico, sendo: DA provável, quando há impressão clínica de demência. É 

apoiada por testes neuropsicológicos e a tomografia computadorizada apresenta evidências de 

progressão; DA possível, quando o quadro clinico sugere o diagnóstico de DA, mas esse 

quadro é atípico ou confundido por outros fatores contribuintes potenciais; e a DA definida, 

quando há evidências clinicas da “DA provável” e confirmação anatomopatológica (MELO; 

DRIUSSO, 2006). A demência deve ser diagnosticada por exame clínico, porém o estado 

mental do paciente influencia na avaliação neuropsicológica, tendo déficit progressivo de 

memória afetando a função cognitiva (ELY; GRAVE, 2008). 

No tratamento médico são administrados Inibidores de Acetilcolinesterase para 

bloquear a quebra de acetilcolina e assim aumentar a quantidade de acetilcolina no cérebro. O 

uso dessa droga tem apresentado bons resultados na fase intermediária. Outros medicamentos 

têm se mostrado mais eficazes no tratamento da DA no estágio mais avançado onde podemos 

destacar: anti-inflamatórios, estrógeno, antioxidantes e bloqueadores do canal de cálcio 

(MELO; DRIUSSO, 2006). 

O tratamento fisioterapêutico tem um papel muito importante para todas as fases 

dessa doença, objetivando manter o indivíduo mais ativo e retardando a progressão das perdas 

motoras, prevenindo encurtamentos e deformidades que incentivarão a manutenção da 

independência do doente. Alguns tipos de exercícios realizados melhoram a qualidade do 

sono, circulação sanguínea e previnem algumas lesões ortopédicas (MELO; DRIUSSO, 2006; 

ELY; GRAVE, 2008). A fisioterapia, associada à prática regular de exercícios físicos, será 

importante para prevenir ou minimizar déficits de equilíbrio em idosos com Alzheimer. Com 

isso, serão observados benefícios ao sistema cardiovascular, neuromuscular e sensorial 

(CHRISTOFOLETTI, 2006). 

 A avaliação fisioterapêutica dependerá do comportamento do paciente. Em todas as 

fases serão avaliados características físicas imprescindíveis tais como a amplitude articular, 

força muscular, postura corporal e capacidade respiratória. A cinesioterapia é utilizada para 

manter ou ganhar força muscular, consequentemente melhorando a amplitude de movimento, 

através de alongamentos e alguns exercícios aeróbicos para prevenção de problemas 

osteomusculares e cardiovasculares. O método Kabat se baseia em exercícios terapêuticos que 

utilizam diversos mecanismos facilitadores, melhorando a contração, força, coordenação e 

relaxamento muscular (CARVALHO et al., 2008). 

 Este trabalho busca revisar a aplicabilidade da cinesioterapia com opção de 

tratamento conservador direcionado às complicações decorrentes do mal de Alzheimer.  

 

2 METODOLOGIA  

Este estudo foi construído através do levantamento de dados encontrados na 

literatura já existente. Foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros especializados na 

área e nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE) e Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO) consultadas através do site da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 
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da Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), na página eletrônica, onde teve início no mês 

de Março, que foi realizada a leitura de 30 artigos sendo de língua portuguesa e inglesa. 

Para a seleção de artigos foram considerados os seguintes critérios: Estar escrito na 

língua portuguesa e inglesa e contemplar os descritores Mal de Alzheimer, Idoso e 

Tratamento Cinesioterapêutico. 

 

3 DISCUSSÃO  

A etiologia da DA não é esclarecida porem existe apenas suspeitas de causas 

genéticas, também estar associado à idade elevada sexo feminino ocorrências de traumatismos 

cranianos, síndrome de down e tratamento a base de estrogênio durante a menopausa. É uma 

das principais doenças que afeta a população idosa, acomete de 1% a pouco mais de 6% da 

população a partir de 65 anos e atinge valores de prevalência superior a 50% em indivíduos 

com 95 anos ou mais (MELO; DRIUSSO, 2006; PORTO, 2005; DAMBRO, 1995; SOARES; 

SACCHELLI, 2008; VALE et al., 2011; V. JUNIOR, 2004). 

No cérebro de um indivíduo com Alzheimer observa-se uma atrofia cortical difusa, 

com grandes placas senis assim como presença de novelos neurofibrilos, perda neural e 

degeneração de grânulos-vacuolares. Geralmente o grau de demência estar relacionado com a 

concentração de placas senis (VENEZIAN et al., 2010; 15, FERREIRA et al., 2011). Os 

aspectos cínicos da doença de Alzheimer envolvem regiões distintas do cérebro tais como: 

região parietal, temporal medial, complexidade frontal e base da parte anterior do cérebro 

encontrados na autopsia (CARVALHO et al., 2008). 

O diagnóstico é feito por exclusão de diversas patologias assim como pelo exame 

minucioso do estado físico e mental do mesmo. Inclui também exames de sangue, ressonância 

magnética, tomografia computadorizada e biópsia do tecido cerebral; também deve ser levado 

em consideração a história clínica bem descrita e confirmada por familiares, com isso pode-se 

dizer que existe até 90% de precisão no diagnóstico da DA (VENEZIAN et al., 2010; 

NITRINI et al., 2005; SERENIKI; VITAL, 2008). 

 O Mini Exame do Estado Mental é considerado uns dos métodos de triagem mais 

utilizados para detecção de demência, por ser de fácil aplicação, apresentar baixa variação de 

um examinador para outro e pelo pequeno tempo de aplicação (VENEZIAN et al., 2010; 

FORLENZA, 2000; ARAUJO; NICOLI, 2010). 

O diagnóstico etiológico se baseia em exames clínicos, laboratoriais e de imagem, 

sendo de suma importância para a constatação do perfil neuropsicológico característico, 

importantes no diagnóstico diferencial das demências. Devem ser distinguidas da DA a 

Demência do Corpo de Lewy (DCL), Demência Fronto-temporal (DFT) e Demência Vascular 

(DV) (DAMBRO, 1995; OLIVEIRA;  GORJETTI; PERREIRA, 2006). 

 A DA é a causa mais comum de respostas cognitivas, além de comprometer a memória ela 

afeta ainda: a orientação, atenção, linguagem, capacidade para resolver problemas e 

habilidades e desempenhar as atividades da vida diária (AVD’s) (LUZARDO; GORINI; 

SILVA, 2006; BOTTINO et al., 2002; SMITH, 1999). A evolução da DA é de caráter 

descendente e o nível de gravidade é comumente dividido em três estágios: leve, moderado e 

grave. Em cada uma desses níveis observa-se uma gradativa perda da autonomia, aumento das 

necessidades de cuidados e supervisão de terceiros para os portadores da doença (CRUZ; 

HAMDAM, 2008). 

  

4 CINESIOTERAPIA NA DOENÇA DE ALZHEIMER 

Umas das maiores características que mostram a existência de vida em um 

organismo é a presença de movimentos em seu corpo. É a partir do movimento corpóreo que 
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desempenhamos nossas funções, seja ela para coletar informações ou desempenhar ações 

(VENEZIAN et al., 2010). A fisioterapia é de fundamental importância e vem sendo 

reconhecida como essencial instrumento para a melhora do desempenho motor e funcional 

dos pacientes com DA. É necessário ressaltar que os objetivos fisioterapêuticos estão 

intimamente relacionados ao estágio de progressão da afecção do indivíduo, ressaltando que 

os exercícios não fazem desaparecer os sintomas, mas diminui sua progressão, ajudando a 

manter a força o equilíbrio, o trofismo muscular e também prevenindo contraturas existentes 

(VENEZIAN et al., 2010).  

A cinesioterapia contempla a base de todo o tratamento fisioterapêutico e prioriza as 

alterações biomecânicas e funcionais através de inúmeros recursos. Os exercícios diminuem a 

lentidão e as dificuldades de iniciar os movimentos, melhoram a mobilidade e contribuem 

para a independência nas atividades diárias (AVD’s), o exercício físico melhora ou diminui os 

níveis de pressão arterial e melhora o débito cardíaco, bem como retarda, senão reverte, as 

alterações relacionadas com a idade na função sináptica e na velocidade de condução nervosa, 

aumenta o bem-estar e abaixar o nível de medo de cair e ansiedade, resultando em proteção 

contra queda e fratura e preservação das habilidades funcionais do idoso (PALACIO et al., 

2011; TRETINI; GONÇALVES, 2009; SANTIAGO; SIMÕES; PEREIRA, 2008; KNORST; 

FISCHER; BOS, 2012; HERNANDEZ, et al., 2010). 

O emprego do programa cinesioterapêutico compõe-se por exercícios de força 

muscular, flexibilidade e equilíbrio melhorando a resistência e se mostrando eficaz na redução 

de quedas (GREVE; AMATUZZI, 2011; TRETINI; GONÇALVES, 2009; PALACIO et al., 

2011; GARUFFI et al., 2011). 

 A conduta fisioterapêutica é realizada de acordo com as alterações que o paciente 

apresenta e que cuja estarão relacionadas ao estágio da lesão, dessa forma, se o paciente 

apresenta alterações de postura, o fisioterapeuta trabalhará com ele exercícios de 

alongamentos de grupos musculares encurtados; se for detectado alteração no equilíbrio será 

trabalhado com ele exercícios que recuperem esta condição. O fisioterapeuta deve orientar 

também o cuidador quanto à importância de cuidar da pele do paciente, evitando que a mesma 

fique desidratada ou que haja a formação de escaras (CARVALHO, 2008; VENEZIAN et al., 

2010). 

A fisioterapia tem a função de habilitar o paciente com comprometimento a 

desenvolver suas atividades de vida diária da melhor maneira possível, com isso aumentando 

seu tempo de dependência. Toda atividade deve ter sempre um benefício para o paciente com 

DA como manutenção da força muscular e (ADM), o mesmo precisa ser capaz de reconhecer 

os objetos realizar as atividades e lembrar-se dos comandos que foram lhes passados 

(VENEZIAN, 2010). Indivíduos portadores de Alzheimer que tem a prática de caminhada e 

de bicicleta leva a uma melhora no comportamento, na nutrição e diminui o risco de quedas, 

com isso há uma melhora na marcha da força muscular dos membros inferiores e manutenção 

do equilíbrio (ELY; GRAVE, 2008).  

A fisioterapia na DA tem como objetivos diminuir a progressão e efeitos dos 

sintomas da doença; evitar ou diminuir complicações e deformidades; manter as capacidades 

funcionais do paciente (sistema cardiorrespiratório); manter ou devolver a funcionalidade das 

articulações; evitar contraturas e encurtamento musculares (imobilização no leito); evitar a 

atrofia por desuso e fraqueza muscular; incentivar e promover o funcionamento motor e 

mobilidade; orientação sobre as posturas corretas; treino do padrão da marcha; trabalhar os 

padrões do funcionamento sistema respiratório (fala, respiração, expansão e mobilidade 

torácica); manter ou recuperar a independência funcional nas atividades de vida diária 

(VENEZIAN et al., 2010). 

http://www.sinonimos.com.br/essencial/
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Através das técnicas de Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP), a função 

motora do paciente deve ser corrigida, através da via neuromuscular e por meio de receptores 

que estão nas articulações, tendões e músculos, também o feedback visual facilita a execução 

do movimento, para avaliação do equilíbrio e mobilidade do mesmo deve-se fazer o teste 

chamado Timed Up & Go. Tal teste ira quantificar a mobilidade funcional através do tempo 

em que o paciente realiza a tarefa. Já para avaliação das atividades da vida diária é utilizado o 

Índice Barthel, monitorando sua independência funcional (CARVALHO et al., 2008; 

CASTRO et al., 2011). 

Conforme Melo (2006) os exercícios de mobilização são de suma importância pois 

melhora a rigidez e a dor, por isso é importante para o portador da DA, pois mantem a ADM e 

facilita  transferências, alguns exercício são destinados para o paciente executar (flexão, 

extensão, rotação e inclinação da cervical). Os exercícios de alongamento melhora o 

cumprimento dos tecidos moles, consequentemente a flexibilidade e a articulação, dentre os 

principais alongamentos podemos destacar: Alongamento da musculatura cervical; 

Alongamento dos membros superiores; Alongamento do tronco superior; Alongamento do 

tronco inferior; Alongamento dos membros inferiores . É necessário que cada alongamento 

seja mantido por quinze segundos e repetido três vezes. 

Para a coordenação motora é importante associar a pratica de caminhada com 

atividades dos MMSS com auxílio de um bastão realizando movimentos associados de 

MMSS e tronco simultaneamente a marcha (VENEZIAN et al., 2010). Os exercícios não 

devem ser realizados todos os dias, mas sim em dias alternados, mas de forma continua e por 

tempo indeterminando, já que se trata de demência onde áreas do cérebro foram afetadas, 

existe melhora, mas não recuperação de suas atividades motoras (MELO; DRIUSSO, 2006; 

VENEZIAN et al., 2010). Os exercícios de equilíbrio com o paciente sentado na bola sem 

aproximar os pés da bola ou apoiar as mãos sobre a bola ou coxas, de modo que não se fixe, 

exercício sentado na bola tocando na diagonal uma das mãos o espaguete, exercício com a 

prancha de equilíbrio, deambulação sobre o espaguete, exercício com oscilação anterior 

realizada pelo fisioterapeuta e por fim relaxamento muscular realizado por 1 minuto cada 

exercício com tração de cervical, tração lombar, fricção e massagem com bolinha. No estudo 

os resultados foram positivos, pois elas observaram que o programa de fisioterapia baseado 

em exercícios de flexibilidade, de força e de equilíbrio resultou em manutenção de atividades 

funcionais da população idosa (TAVARES; SACCHELLI, 2009). 

Em outro estudo de Soares; Sacchelli (2008) foi aplicado um protocolo com 40 

idosos de ambos os sexos entre 61 a 83 anos, sessões, com 60 minutos duas vezes por semana, 

durante 90 dias, totalizando 24 sessões. Foi aplicada a Escala de Berg antes do início do 

tratamento e no final das 24 sessões, aplicada por um fisioterapeuta que não estava envolvido 

diretamente no estudo. A escala de Berg de avaliar o equilíbrio é composta de 14 tarefas 

baseadas na qualidade no desempenho, na necessidade de assistência e tempo para completar 

sua AVD’s, as tarefas são graduadas de 0 (incapaz de realizar a tarefa) a 4 (capaz de realizar a 

tarefa, independente) em 5 itens cada tarefa, no final são somados os pontos onde 0 (equilíbrio 

deficiente) a 56 (equilíbrio excelente). O programa era composto por alongamento, 

fortalecimento, exercícios de equilíbrio e relaxamento muscular, cujo os indivíduos 

apresentaram melhora no equilíbrio que o qual levou a uma redução de  quedas e aumenta a 

independência em suas AVD’s. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A doença de Alzheimer caracteriza-se pela atrofia do córtex cerebral. O processo 

geralmente é difuso, mas pode ser mais grave nos lobos frontal, parietal e temporal. Mas 

enquanto não se descobrir a etiologia dessa doença fica difícil se chegar a uma cura definitiva. 
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A cinesioterapia busca uma melhora na qualidade de vida do paciente sendo que o 

paciente com Alzheimer necessita de uma reabilitação global, a fisioterapia torna-se de suma 

importância, pois o tratamento da Doença de Alzheimer visam ações que tendem a aumentar a 

qualidade de vida.  

Portanto, nos estudos realizados a fisioterapia tem se mostrado eficiente no 

tratamento da Doença de Alzheimer, tendo como melhora força equilíbrio e controle de 

marcha, consequentemente melhorando suas atividades da vida diária (AVD’s), recomenda-se 

novas pesquisas sobre o tratamento cinesioterapêutico no Alzheimer com o objetivo de 

investigar melhor a eficácia do tratamento nessa patologia.  

 

KINESIOTHERAPEUTIC TREATMENT IN ALZHEIMER'S DISEASE: REVIEW 

OF THE LITERATURE 

 

ABSTRACT  

 

A degenerative disease of the cerebral cortex is an anomaly that manifests clinically in 

commitments involving related disorders affection. Alzheimer's disease (AD) is a currently 

incurable neurodegenerative disease but has treatment. The cinesioterapia is used to maintain 

or gain muscle strength, thereby improving range of motion through stretching and some 

cardio to prevent musculoskeletal and cardiovascular problems. This paper seeks to review 

the applicability of cinesioterapia with conservative treatment option directed to 

complications of Alzheimer's disease. This study was constructed by surveying data found in 

existing literature. Literature searches were performed in specialized books in the field and in 

the databases of the Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences (LILACS), 

International Literature on Health Sciences (MEDLINE) and Scientific Electronic Library 

Online (SciELO) accessed through the Virtual Health Library (VHL) of the Regional Library 

of Medicine (BIREME) site in the electronic page, which began in April 2013, that reading 31 

articles all being in English was performed. It was concluded that physical therapy has been 

shown effective in the treatment of Alzheimer's disease, as having improved strength, balance 

and gait control is recommended further research on the kinesiotherapeutic treatment in 

Alzheimer aiming to further investigate the efficacy of treatment in this pathology  

 

Keywords: Alzheimer's disease. Elderly. Kinesiotherapeutic treatment. 
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RESUMO 

o presente artigo centra-se em informações peculiares aos cuidados e tratamentos adequados 

aos portadores da doença de Parkinson, enfocando a atuação do profissional de fisioterapia no 

melhoramento da condição de vida do paciente, já que, está doença é caracterizada como um 

distúrbio neurológico constituído por desordens da motricidade devido á diminuição da 

dopamina no sistema nervoso central. Perante a análise dos resultados coletados nos artigos 

selecionados notou-se que todos os autores concordam que o tratamento fisioterapêutico 

beneficia o portador de DP no sentido de melhorar a qualidade de vida do doente, além de 

amenizar o avanço da doença. Objetivou-se analisar como o tratamento fisioterápico melhora 

a qualidade de vida desses doentes. A metodologia empregada foi de revisão de literatura 

através de artigos compreendidos entre 2008 a 2013 coletados em bases de dados como: 

SciELO, MEDLINE, LILACS e NCBI. O tratamento fisioterápico tem melhora 

significativamente nas disfunções motoras, como na força muscular, na postura, na 

flexibilidade e no equilíbrio postural, melhorando significativamente a qualidade de vida do 

portador de Parkinson. 

 

Palavras-chave: Doença de Parkinson. Fisioterapia. Tratamentos. 

1 INTRODUÇÃO 

A Doença de Parkinson (DP) foi descrita em 1817 por James Parkinson, que foi um 

médico inglês que delineou a enfermidade patológica, sendo caracterizada como um distúrbio 

neurológico constituído por desordens da motricidade devido á diminuição da dopamina no 

sistema nervoso central (COELHO, 2011; FERREIRA et al., 2010). Desta forma, a doença de 

Parkinson pode atingir indivíduos a partir dos quarenta anos, e os principais sintomas 

clinicamente apontados são: tremor, rigidez, lentidão de movimentos, perda da expressão 

facial, postura encurvada, distúrbios psíquicos e comprometimento das atividades diárias, 

impossibilitando o portador de executar tarefas simples. Sendo valido, ressaltar que na 

terceira idade 1% da população apresenta sintomas peculiares à doença de Parkinson 

(CHAVES et al., 2011). A desordem no aspecto motor ocorre em prol que uma pequena área 

do cérebro denominada de substância negra é provida de células que produzem uma 

substância química chamada de dopamina, utilizada pelo cérebro para ajudar nos envios de 

mensagens para áreas cerebrais que controlam os músculos (CHAVES et al., 2011). Quando 

as células da substância negra deixam de funcionar, a dopamina é produzida em menor 
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quantidade, fazendo com que as mensagens que ajudam o corpo a se mover com desenvoltura 

tenham dificuldade para percorrer as áreas do cérebro (UMPHRED, 2004). 

Sendo assim, a doença limita o portador, já que, atinge uma parte importante do 

cérebro no setor motor e não somente acomete pessoas idosas, pois dados obtidos através dos 

portais de dados epidemiológicos do Governo brasileiro, demonstram que no Brasil através do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgou em 2000, que a expectativa de 

vida aumentou pelo crescimento de 21% da população acima de 65 anos, através deste dado 

estima-se uma população de cerca de 200 mil indivíduos com DP. A prevalência em pessoas 

com idade entre 60 e 69 anos é de 700/100.000, e entre 70 e 79 anos é de 1500/100.000. No 

entanto, 10% dos doentes têm menos de 50 anos e 5% têm menos de 40 anos. Além disso, 36 

mil novos casos surgem por ano no país (PETERNELLAI, 2009). É valido ressaltar que esses 

dados são baseados em pesquisas realizadas no ano de 2000 e ao longo de 13 anos não foi 

divulgado dados atualizados. 

Nesse seguimento notou-se durante a pesquisa do tema que existe uma prevalência 

dos distúrbios autonômicos na DP que varia de 14 a 80% em diferentes estudos referente à 

doença de Parkinson concluíram que seu aumento ocorre principalmente em prol do avanço 

da idade
 
(VENEGAS, 2009). A sua causa ainda é desconhecida, provavelmente existem 

múltiplos fatores que se somam: ambientais, produção de radicais livres, anormalidades 

mitocondriais, predisposição genética e o próprio envelhecimento
 

(IKE; CARDOSO; 

BARALDI, 2008).  E um fator importante que a DP é progressiva e não tem cura, entretanto, 

o indivíduo pode ter uma vida com qualidade com acompanhamento médico e fisioterápico.  

É importante esclarecer que a doença não tem uma causa especifica para caracterizá-

la, mas sim, um conjunto de fatores preponderante, principalmente a idade avançada, 

entretanto existem casos de pessoas ainda jovens portadoras da DP, e como citado 

anteriormente, são múltiplos os fatores que podem desencadear a patologia. Assim, as 

principais manifestações clínicas da DP envolvem tremor de repouso, rigidez muscular, 

bradicinesia, alteração postural marcha festinada, pouca expressão facial e alterações 

cognitivas  (CHRISTOFOLETTI et al., 2010; FERREIRA et al., 2010). A função muscular 

respiratória encontra-se diminuída devido à rigidez do tórax o que acarreta limitação 

progressiva da ventilação (MORRIS; MARTIN; SCHENKMAN, 2007; STEIDL; ZIEGLER; 

FERREIRA, 2007). O tratamento da DP deve ser realizado por uma equipe multiprofissional 

e de forma personalizada, sendo o tratamento farmacológico uma intervenção obrigatória. 

Comumente utiliza-se a levodopa podendo também incluir outras intervenções como as das 

áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, assistência social, enfermagem, entre 

outros (MORRIS; MARTIN; SCHENKMAN, 2010). Mediante o exposto sobre a DP nota-se 

que a atuação fisioterapêutica é de extrema importância no tratamento da DP, pois este 

profissional irá atuar nos sinais e sintomas como: tremor, rigidez muscular e marcha festinada 

para manter ou melhorar a amplitude de movimento em todas as articulações, retardar o 

surgimento de contraturas e deformidades; retardar atrofia por desuso; manter ou aumentar a 

independência funcional nas atividades da vida diária e melhorar autoestima (SANTOS et al., 

2010; TEIXEIRA; ALOUCHE, 2007).  

Assim, o profissional de fisioterapia tem capacitação para melhorar no condicionamento 

físico do doente, melhorando sua qualidade de vida, já que, sua função é possibilitar através 

de programas de exercícios cinesioterapêuticos ativo livre e passivo desacelerar a progressão 

da doença, impedindo o desenvolvimento de complicações e deformidades secundárias. Desta 

forma, mantêm-se ao máximo as capacidades funcionais do paciente. A fisioterapia deve atuar 

no paciente portador da doença de Parkinson com técnicas de relaxamento: balanço suave 

com técnicas rítmicas que enfatizem a estimulação vestibular, na produção de um relaxamento 

generalizado da musculatura do corpo (CARR; SHEPHERD, 2008; ILKE; CARDOSO; 

BARALDI, 2008).  
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Entretanto, para alcançar a meta de criar mecanismos para devolver um pouco de 

autonomia e qualidade de vida ao paciente o profissional de fisioterapia deve desenvolver 

programas em prol de estimular a mobilidade do doente melhorando o seu dia a dia e o 

deixando ciente da importância em executar diariamente os exercícios, já que, com o tempo é 

notável a evolução dos pacientes que tem um acompanhamento fisioterápico com qualidade 

(STOKES, 2000). 

Diante das informações relatadas o objetivo do trabalho foi analisar como o 

tratamento fisioterápico pode melhorar a qualidade de vida dos portadores da DP. 

Demonstrando detalhadamente como a atuação do profissional de fisioterapia no tratamento 

do portador da DP pode minimizar os problemas motores causados tanto pelos sintomas 

primários da doença quanto pelos secundários, ajudando o paciente a manter a independência 

para realizar as atividades do dia-a-dia, melhorando sua qualidade de vida. 

 

2 METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão de literatura onde o procedimento de seleção dos artigos foi 

compreendido entre fevereiro de 2013 a março de 2013. A princípio foi realizada uma análise 

preliminar com os seguintes critérios: estar em português, inglês ou espanhol e abordar a 

temática do tratamento da fisioterapia na doença de Parkinson. Os bancos de dados 

pesquisados foram: SciELO, MEDLINE, LILACS e NCBI, tendo como limitação temporal o 

período de 2008 a 2013. As seguintes palavras-chave foram utilizadas: doença de Parkinson, 

fisioterapia e tratamento, ao passo que todas estavam contidas nos Descritores em ciências da 

saúde criados pela Bireme. Em seguida, selecionou-se, um total de 30 (trinta) artigos 

referentes ao tema estudado, cujos critérios de inclusão foram à presença das palavras-chave 

selecionadas e a limitação temporal do período. Valendo ressaltar que na discussão após uma 

leitura mais seletiva optou-se por trabalhar somente com 11 (onze) artigos em prol que estes 

continham informações pertinentes e mais completas sobre o tema estudado.  

 

3 RESULTADOS 

Analisou-se o procedimento do tratamento fisioterapêutico em 11 artigos 

selecionados e notou-se que cada autor optou por procedimentos diferenciados em relação ao 

tratamento fisioterapêutico, entretanto todos concordam que o auxílio do tratamento 

fisioterapêutico é fundamental para amenizar e combater o avanço da doença. O procedimento 

estabelecido por Chistofoletti (2010) em seu estudo envolveu três sessões semanais de uma 

hora durante seis meses, aliando estímulos motores e cognitivos, promovendo uma melhora 

significativa no equilíbrio de sujeitos com DP. Já Haase (2008) concluiu que as técnicas da 

bola Suíça realizadas por meio de alongamentos promovem resultados no encurtamento da 

musculatura de ombros, coluna vertebral e quadris, proporcionando conforto e equilíbrio para 

o paciente. 

A proposta de Pelosin (2009) envolveu treinamento na esteira e cicloergômetro e o 

autor chegou à conclusão nas suas pesquisas que o resultado através deste procedimento 

melhorou significativamente o desempenho de caminhada dos pacientes. Enquanto, Vara 

(2012) incentivou a fisioterapia, orientando a prática de atividade física regular e notou que a 

mesma é de extrema importância para manter, melhorar e prolongar a qualidade de vida do 

indivíduo, estando evidenciado que a administração de atividades físicas regulares em 

pacientes com DP merece consideração significativa, já que, através destes procedimentos os 

déficits funcionais dos pacientes são amenizados consideravelmente.  

No ponto de vista de Sant (2008) a educação do paciente e dos familiares, a terapia 

farmacológica, a de nutrição e a fisioterapia, são itens fundamentais no tratamento desta 

patologia, reabilitando o paciente no aspecto funcional e introduzindo-o novamente na 
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sociedade. Goodwin (2008) em seus estudos analisou criteriosamente ensaios clínicos 

randomizados e concluiu que os exercícios fisioterápicos são essenciais para evitar a 

dependência total do portador de DP. 

Na mesma linha de pensamento segue Martins (2009) ao verificar que o resultado de 

manutenção da capacidade funcional traduz-se na postergação da doença, confirmando que a 

fisioterapia é essencial tanto para devolver um pouco de autonomia ao paciente como para 

diminuir os riscos de evolução da doença. Já Tasty (2008) em seus estudos questionou as 

necessidades emocionais e psicológicas dos pacientes e familiares chegando à concepção de 

que estes aspectos não são abordados, ou seja, não tem estudos focando detalhadamente como 

os portadores da DP e seus familiares conseguem conviver com a limitação progressiva do 

doente e como este fator atinge a rotina familiar. E o autor ainda levantou a possibilidade de 

trata o portador da DP sem a utilização de medicação farmacológica, mas trilhar o tratamento 

somente no aspecto fisioterápico para atingir os objetivos que no caso seria a redução dos 

danos motores da doença.   

No estudo preconizado por Taciana (2012) que explorou a intervenção 

fisioterapêutica baseada na FNP em pacientes com DP durante dois meses de pesquisa obteve 

como resultado no ponto clínico uma melhora significativa nos aspectos cinético-funcionais. 

Mostrando como a fisioterapia em procedimentos diferenciados beneficia o paciente, pois 

cada doente necessita de tratamentos específicos, já que, a DP tem níveis distintos e cada 

portador reage diferentemente ao tratamento. Já o estudo preconizado por Cristiano(2012) 

avaliou o método Halliwick como proposta terapêutica para a doença de Parkinson, e no 

estudo de caso acompanhado pelo autor foi concluído que este procedimento é uma 

alternativa de tratamento para o paciente com DP com resultados importantes e benéficos para 

o doente. 

E King (2009) propôs o desenvolvimento de um programa de exercício para 

minimizar a incapacidade funcional do portador de DP, já que, a patologia atinge a parte 

motoro e debilita o doente de executar atividades simples do dia a dia, assim, a proposta do 

autor foi um programa de mobilidade em prol de beneficiar o doente durante o tratamento, 

mas o profissional de fisioterapia teria de observar a evolução do paciente em virtude de 

modificar o programa ao longo do tratamento. 

Todos os artigos relatados neste tópico foram selecionados devido à importância das 

informações. E o relato detalhado dos dados mostrou sintetizadamente como cada autor 

abordou os procedimentos fisioterápicos e perante seus estudos obtiveram resultados distintos 

e proveitosos em relação aos tratamentos. Pois, cabe ao profissional avaliar o grau da doença 

para assim desenvolver programas específicos fisioterápicos para cada paciente. 

 

4 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo avaliou a atuação do tratamento fisioterápico no portador da 

doença de Parkinson que afeta consideravelmente a qualidade de vida dos portadores, já que, 

afeta consideravelmente a estrutura e as funções motoras do corpo, já que, a parte motora é 

afetada decisivamente impedindo o doente de executar tarefas simples do dia a dia como: 

caminhar em casa e na comunidade juntamente como atividades funcionais que requerem 

habilidades para a realização de movimentos simples (VARA; MEDEIROS; STRIEBEL, 

2012). Sendo uma doença que acomete em proporção maior os idosos as sequelas também são 

mais intensas e o tratamento deve ser mais cuidadoso.  

Desta feita, Sant et al. (2008) descreve que a DP afeta um em cada mil indivíduos 

acima de 65 anos e um em cada cem após os 75 anos. Embora a probabilidade de desenvolver 

a doença de Parkinson aumente conforme a idade, a maior incidência dos casos se manifestará 
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entre 50-70 anos. Entretanto, indivíduos com idade inferior a quarenta anos podem ser 

acometidos pela síndrome, porém sem uma etiologia definida. 

A doença de DP atinge indivíduos em todas as idades e sendo uma patologia 

progressiva e em grau degenerativo intenso, o tratamento fisioterápico e farmacológico é 

recomendado logo após o diagnóstico, já que, ao iniciar imediatamente o tratamento o 

paciente pode prevenir a atrofia muscular, a fraqueza e a capacidade de exercício reduzido. 

Além de melhor significativamente a qualidade de vida, pois se evita a progressão intensa da 

patologia, já que, os procedimentos fisioterápicos auxiliam no condicionamento motoro do 

paciente, o possibilitando de continuar executando tarefas simples do dia a dia (MARTINS et 

al., 2009). 

Desta feita, a fisioterapia auxilia consideravelmente no tratamento da DP e desponta 

como uma ferramenta indispensável no tratamento especificamente quando o profissional 

realiza um programa de fisioterapia personalizada para o paciente pode ajudar nos problemas 

posturais, nas deformidades e distúrbios da marcha. Valendo ressalta que deve ser incluído no 

programa exercícios passivos e ativos, treinamento da caminhada, desenvolvimento de 

atividades diárias, calor, gelo, estimulação elétrica e hidroterapia (CHRISTOFOLETTI, 

Gustavo et al., 2007; SANTOS et al., 2010). Nesse seguimento a hidroterapia deve ser um 

recurso utilizado para o entrosamento do portador com outras pessoas no intuito de melhorar a 

autoestima, a confiança, a coordenação motora, melhora do tônus muscular e equilíbrio 

(MARTINS et al., 2009). 

Haase (2008) completa a informação e mostrou através de estudos que o tratamento 

fisioterapêutico obtém resultados eficazes quanto ao alinhamento postural, alongamento 

muscular e diminuição da dor e rigidez. Demonstrando que com o acompanhamento da 

fisioterapia, o portador da DP tende a ter uma melhora da sua sintomatologia, podendo ter 

uma maior independência com melhora da autoestima e do convívio social.  

Segundo Carr e Shepherd (2008) existem dois principais papéis desempenhados pela 

fisioterapia. O primeiro relaciona-se à preservação da flexibilidade muscular, atividade e 

condicionamento físico, que envolve aconselhamento relativo à atividade física e programas 

regulares de exercícios e alongamento. O segundo relaciona-se ao fornecimento de 

estratégias, tais como pistas de atenção, para lidar com deficiências motoras durante o 

desempenho de tarefas diárias específicas como sentar-se e levantar-se em contextos 

diferentes, caminhar na rua e em casa com meio fio, rampas e escadas, e alcançar, pegar e 

manipular objetos. 

Segundo Santos et al. (2010) a reabilitação tem como objetivo melhorar a condição 

de vida do portador da DP e deve compreender exercícios motores, treinamento de marcha 

(sem e com estímulos externos), treinamento das atividades diárias, terapia de relaxamento e 

exercícios respiratórios, incluindo a terapia convencional e ocupacional, utilizando estímulos 

visuais, auditivos e somato-sensitivos. Nos exercícios de amplitude de movimento e 

mobilidade, devem ser enfatizados os movimentos extensores, abdutores e rotatórios. As 

contraturas musculares específicas podem responder às técnicas como a facilitação 

neuromuscular proprioceptiva (PNF). Os exercícios respiratórios ajudam no relaxamento, 

melhora a capacidade de expansibilidade da caixa torácica, melhorando assim a capacidade 

vital do paciente, prevenindo as limitações músculo esquelética, que podem levar a 

complicações pulmonares, por ventilação inadequada (POMPEU; MENESES, 2008; 

FILIPPIN; COSTA; MATTIOLI, 2010).  

Assim, Martins et al., (2009) ressalta que além dos exercícios citados ao trabalha-se 

o treino de marcha, os pacientes são estimulados a caminhar com postura apropriada, olhar 

para frente, desta forma, o ideal é que o profissional de fisioterapia encoraje um padrão de 

marcha com passos altos e passadas largas, atentando-se para o balanço dos membros 

superiores. São utilizados mudanças de direção, paradas e reinícios.  
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Nesta linha de pensamento Santos et al. (2010) ressaltam que todo exercício 

fisioterápico tem como principal objetivo melhorar a função motora dos pacientes através de 

movimentos como levantar andar, sentar, as atividades motoras, bradicinesia e redução das 

quedas, podendo ser realizado treinamento em esteira com suporte de peso, treinamento do 

equilíbrio, treinamento com exercícios de alta intensidade e terapia muscular ativa. O’Sullivan 

(2004) concluiu que medidas terapêuticas que possibilitem a esses pacientes manter a 

independência para realização das atividades do dia-a-dia, melhorando a qualidade de vida, 

são essenciais para minimizar algumas de suas complicações.  

Outro ponto importante a ser ressaltado é que o programa de exercícios 

cinesioterapêuticos tem como objetivo desacelerar a progressão da doença, impedindo o 

desenvolvimento de complicações e deformidades secundárias e propicia e mantém ao 

máximo as capacidades funcionais do paciente, algo fundamental para o bem estar do 

portador, já que, o trabalho de fisioterapia tem como meta melhor e dar independência motora 

ao paciente (MARTINS et al., 2009). 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Através do presente estudo foi possível concluir que o trabalho da fisioterapia mostra 

melhora significativa nas disfunções motoras, como na força muscular, na postura, na 

flexibilidade e no seu equilíbrio, melhorando assim a qualidade de vida desses indivíduos, 

amenizando os sintomas da doença e prevenindo agravamentos recorrentes. 

Neste seguimento observou-se também que o tratamento fisioterapêutico é um aliado 

fundamental para melhorar a qualidade de vida dos portadores da DP, desta forma, os 

pacientes podem melhor adaptarem-se as limitações peculiares da doença que envolve fatores 

degenerativos, afecção crônica e progressiva. Pois, através dos exercícios fisioterápicos os 

pacientes podem executar mesmo com limitações atividades diárias tornando-os mais 

autônomos e assim melhorando a auto estima.  

 

ROLE OF PHYSICAL THERAPY IN PARKINSON'S DISEASE: REVIEW 

OF THE LITERATURE 

ABSTRACT 

This article focuses on information peculiar to appropriate care and treatment to patients with 

Parkinson's disease, focusing on the professional practice of physical therapy in improving the 

living condition of the patient, since it is characterized as a disease is a neurological disorder 

comprising motility disorders due to decreased dopamine in the central nervous system. 

Before the analysis of the results collected in selected articles noted that all authors agree that 

physiotherapy benefits the carrier DP to improve the quality of life of patients, and ameliorate 

disease progression. Objective to analyze how physical therapy improves the quality of life of 

these patients. The methodology used was the literature review through articles ranging from 

2008 to 2013 collected in databases such as SciELO, MEDLINE, LILACS and NCBI. 

Physical therapy has improved significantly in motor dysfunctions such as muscle strength, 

posture, flexibility and postural balance, significantly improving the quality of life of patients 

with Parkinson's disease. 

Keywords: Parkinson's disease. Physiotherapy. Treatments. 
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RESUMO 

 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é considerado uma síndrome com desenvolvimento 

rápido de sinais clínicos de perturbação focal da função cerebral, que ocasiona um déficit 

transitório ou definitivo no funcionamento de uma ou mais partes do cérebro. Apresenta-se de 

duas formas: O Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (AVEi) e o Hemorrágico (AVEh), 

variando pelo grau e tipo de lesão. Por muitas vezes deixando o indivíduo com sequelas que 

atingem principalmente a funcionalidade. Este trabalho propôs-se a realizar uma revisão de 

literatura a fim de identificar a influência negativa do AVE nas habilidades funcionais. Foram 

realizadas pesquisas nas bases de dados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), da Biblioteca 

Regional de Medicina (BIREME), The Latin American and Caribbean Center on Health 

Sciences (Lilacs), Scientific Eletronic Library Online (Scielo) eMedical Publications 
(PubMed). A busca compreendeu os meses de agosto/dezembro de 2012 e janeiro/abril 2013; 

foram utilizados os seguintes descritores: Acidente Vascular Encefálico, funcionalidade e 

hemiplegia. Foram utilizados estudos que compreendessem o AVE, e como o mesmo interfere 

na funcionalidade (habilidades funcionais) do indivíduo. Baseado neste quesito empregou-se 

30 artigos para o contexto geral, destes, 18 foram incluídos nos resultados, pois os mesmos 

destacaram a funcionalidade como assunto predominante. Devido a escassez referente ao 

tema abordado neste estudo, fazem-se necessárias mais pesquisas que abordem somente o 

tema proposto com números maiores de participantes e que priorizem o estudo da perda da 

habilidade funcional como consequência do AVE. 

 

Palavras-chave: Acidente Vascular Encefálico. Funcionalidade. Hemiplegia. 

1 NTRODUÇÃO 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é considerado uma síndrome com 

desenvolvimento rápido de sinais clínicos de perturbação focal ou global da função cerebral, 

com possível origem vascular e com mais de 24 horas de duração. As sequelas deixadas por 

um AVE são variáveis e podem ser sensitivas, motoras e/ou cognitivas, gerando déficits na 

capacidade funcional, na independência e na Qualidade de Vida (QV) dos indivíduos 

(FRENCH et al., 2012). É uma doença de grande impacto sobre a saúde da população, 

estando entre as principais causas de morte e incapacitação física em todo o mundo. 
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Pode apresentar-se de duas formas: A primeira é o Acidente Vascular Encefálico 

Isquêmico (AVEi), onde a causa básica é o déficit de suprimento sanguíneo encefálico. Este 

tipo de episódio pode ser transitório, ocorrendo assim os Acidentes Isquêmicos Transitórios 

(AIT), que duram poucos minutos e levam a sintomas que geralmente regridem em poucas 

horas. A segunda forma é o Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico (AVEh), causada pela 

ruptura de pequenas artérias cerebrais. O AVEh em geral é mais grave que o AVEi, ocorrendo 

frequentemente a diminuição do nível de consciência e até o coma (MOTTA; NATALIO; 

WALTRICK, 2008). 

A hipertensão arterial é um fator de risco preditivo para o AVE. Doenças cardíacas 

são consideradas como outro fator importante de risco, principalmente para quadros 

embólicos e aterotrombóticos. Diabetes mellitus é um fator de risco independente para 

doenças cerebrovasculares por acelerar o processo de aterosclerose. Outros incluem: níveis 

alto de colesterol, obesidade, alto consumo de álcool, uso de cocaína e fumo (POLESE, 

2008). 

Os comprometimentos funcionais variam de um indivíduo para o outro, e o 

desempenho das habilidades de atividades de vida diária (AVD’s) são fortemente 

prejudicados. São responsáveis pelas maiores proporções de anos de vida perdidos por morte 

prematura, por anos de vida vividos com incapacidade, e anos de vida perdidos ajustados por 

incapacidade, causando um grande impacto negativo na QV das pessoas. Embora, após um 

AVE normalmente ocorra certo grau de retorno motor e funcional, muitos sobreviventes 

apresentam consequências crônicas que são usualmente, complexas e heterogêneas, podendo 

resultar em problemas em vários domínios da funcionalidade (FERNANDES, 2010).
 

Sobre as consequências do evento isquêmico, pode-se citar a perda do controle 

voluntário dos movimentos musculares, problemas sensoriais, incontinência urinária, déficit 

cognitivo e problemas na comunicação e na fala. Esses, por sua vez, podem estar relacionados 

a limitações das AVD’s, restrições ao convívio social e redução da qualidade de vida do 

indivíduo (SORIANO; BARALDI, 2010). 

Segundo a OMS (2003), a funcionalidade deve ser entendida como termo genérico 

para as funções e estruturas do corpo, atividades e participação, indicando os aspectos 

positivos entre a interação entre um indivíduo com uma condição de saúde e seus fatores 

contextuais, sejam eles ambientais ou pessoais (AZEVÊDO; SILVA; ROCHA, 2011). De 

modo geral, a disfunção da habilidade é vista dentro de uma perspectiva funcional, pela 

inabilidade do indivíduo em se mover livremente. Essa inabilidade pode variar entre 

indivíduos em condições semelhantes, e em um mesmo indivíduo, em épocas diferentes. 

Embora a limitação física possa se manifestar de forma súbita ou lentamente, conforme sua 

extensão e duração pode ser um fator contribuinte para uma série de problemas de saúde, 

variáveis desde o déficit do autocuidado à interação social prejudicada (COSTA et al., 2010). 

Este trabalho propôs-se a realizar uma revisão de literatura a fim de identificar a 

influência negativa do AVE nas habilidades funcionais.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Este estudo foi construído através do levantamento de dados encontrados na 

literatura existente. Foram realizadas pesquisas nas bases de dados da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), Literatura Latino Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e 

Publicações Médicas (PubMed). 

O período de busca compreendeu os meses de agosto de 2012 a abril 2013 e 

utilizaram-se os seguintes descritores: Acidente Vascular Encefálico, funcionalidade e 

hemiplegia. Foram pesquisados: 160 artigos, sendo selecionados 47 a partir da leitura do 
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título e do resumo. Após a leitura dos artigos chegou-se a um resultado final de 30 

correspondentes ao título da pesquisa. Para a seleção dos estudos foram considerados os 

seguintes critérios de inclusão: Artigos originais, publicados de 2007 a 2013; ter sido 

realizado no Brasil; em portuguesa; acesso ao texto completo e que compreendessem os 

descritores citados. Os artigos foram encontrados nas seguintes bases de dados descritos na 

tabela 1: 

 

Tabela 1 - Fontes de dados da pesquisa eletrônica 

*Fonte: autores e artigos diferentes 

 

3. RESULTADOS 

 

O presente estudo revisou as principais literaturas brasileiras sobre o Acidente 

Vascular Encefálico e sua influência nas habilidades funcionais dos indivíduos acometidos 

por tal patologia. Sendo assim, foram utilizados estudos que compreendessem o AVE, e como 

o mesmo interfere na funcionalidade (habilidades funcionais) do indivíduo. Baseado neste 

quesito empregou-se 30 artigos para o contexto geral, destes, 18 foram incluídos nos 

resultados, pois os mesmos destacaram a funcionalidade como assunto predominante em 

pacientes com AVE. Abaixo, na tabela 2, segue a descrição dos artigos utilizados, seus 

objetivos e conclusões. 

 

 

 

 

 

 

Bases de dados Resultados Seleção após leitura 

do título e resumo 

Resultado 

final* 

Scielo 90 26 16 

Bireme 25 10 3 

PubMed 30 1 2 

Lilacs 10 8 4 

Busca livre na 

internet 

5 2 5 

Total 160 47 30 
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Autor*, ano e local N° de participantes/escalas/artigos Objetivos Conclusões 

9. Azevêdo et al., 2011 

Rio Grande do Norte - RN 

40 hemiplégicos Investigar por meio de uma equipe 

multidisciplinar a severidade clínica e a 

independência funcional de pacientes pós-

AVC agudo. 

A severidade do quadro clínico e o comprometimento na 

função de pacientes com AVC são significativos. Quanto 

mais grave o nível de severidade clínica pior a 

independência funcional. 

12. Barcala et al., 2011  

São Paulo-SP 

12 hemiparéticos Avaliar o equilíbrio e as habilidades 

funcionais no programa Wii Fit. 

O treino de equilíbrio associado ao programa Wii Fit 

proporciona resultados significativos na reabilitação 

fisioterapêutica e consequentemente nas habilidades 

funcionais. 

21. Benvegnu et al., 2008 

Porto Alegre-RS 

26 pacientes Avaliar a evolução da capacidade de 

independência funcional de indivíduos 

com sequelas de AVE na realização de 

atividades de vida diária.  

Os pacientes acometidos pelo AVE apresentam uma 

recuperação mais rápida nas primeiras semanas. Por isso, 

a importância da intervenção precoce. 

10. Conte et al., 2009  

São Carlos - SP 

15 pacientes/ 

23 fisioterapeutas 

Avaliar a confiabilidade intra e inter-

avaliador da MAS que designa a função 

motora de pacientes pós-AVE.  

A confiabilidade foi alta entre os pacientes e os intra-

avaliadores tornando evidente a eficácia da escala na 

função motora. 

7. Costa et al., 2010 

São Paulo - SP 

121 pacientes Investigar a ocorrência do diagnóstico de 

mobilidade física prejudicada, 

características definidoras e fatores 

relacionados. 

109 pacientes apresentaram mobilidade física prejudicada 

e capacidade funcional limitada para desempenhar as 

habilidades motoras finas. 

6. Costa et al., 2007  

Franca - SP 

8 pacientes Averiguar a simetria e transferência de 

peso em pacientes com sequelas de AVE e 

sua correlação com o desempenho das 

AVD’s. 

A diminuição da simetria e transferência de peso 

prejudicam as atividades funcionais nos pacientes com 

hemiparesia.  

Tabela 2: Apresenta os estudos seus respectivos objetivos e conclusões. 
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8. Cruz et al., 2009 

Campinas - SP 

44 idosos (28 com acesso ao serviço de 

saúde e 12 sem acesso) 

Verificar a relação entre o AVE e a 

capacidade funcional bem como 

influenciadas variáveis sócio demográficas 

e de saúde 

Quanto maior a idade, menor capacidade funcional 

implicada pela sequela do AVE. 

22. Cruz et al., 2010 

São Carlos - SP 

52 artigos Identificar alguns dos preditores de 

funcionalidade para as AVD’s no pós- 

AVE. 

Foi possível conhecer e discutir sobre pesquisas com 

enfoque em preditores de função para as AVD’s pós-

AVE. 

4. Fernandes 2010 

Teresópolis - RJ 

47 pacientes Determinar o perfil e avaliar a qualidade 

de vida de pacientes com diagnóstico 

clínico de AVC. 

O AVC está correlacionado ao declínio na qualidade de 

vida. 

15. Mendes et al., 2012 

São José dos Campos - SP 

36 artigos Verificar os métodos de intervenção 

fisioterapêutica que priorizem a 

funcionalidade. 

Todas as técnicas são importantes no tratamento de 

pacientes com hemiplegia espástica decorrente de DVE. 

Porém a terapia funcional se enquadra como 

procedimento que visa a funcionalidade. 

20. Mota et al., 2008 

São Paulo - SP 

31 artigos Identificar os instrumentos genéricos e 

específicos utilizados na avaliação da QV 

e seus resultados em sobreviventes de 

AVC. 

A baixa QV foi prevalente nos sobreviventes pós-AVC e 

se correlacionou com a função física, depressão, sexo e a 

idade. 

23. Plow et al., 2009 

Greenvile Avenue - Dallas 

24 pacientes Verificar se a estimulação cortical invasiva 

pode promover a recuperação da 

funcionalidade após-AVC. 

Foi possível considerar que a estimulação contribuiu para 

a plasticidade adaptativa melhorando as funções dos 

pacientes. 

16. Reis et al., 2012 

São José dos Campos - SP  

15 pacientes Verificar se os déficits no controle de 

tronco correlacionam-se com desempenho 

funcional, equilíbrio e comprometimento 

Houve correlação entre controle de tronco, desempenho 

funcional e equilíbrio nos pacientes com AVC. 
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Legenda: 

AVE – Acidente Vascular Encefálico                           DVE – Doença Vascular Encefálica                                   QV – Qualidade de Vida                * Referências 

AVC – Acidente Vascular Cerebral                              HAS – Hipertensão Arterial Sistêmica 

AVI – Acidente Vascular Isquêmico                            MAS – Motor Assesmente Scale 

AVD’s – Atividades de Vida Diária                             MIF – Medida de Independência Funcional         

respiratório em indivíduos com AVC. 

25. Motta et al., 2008 

Santa Catarina - RS 

116 prontuários Identificar o perfil dos pacientes quanto ao 

gênero, idade, atividade profissional, tipo 

de AVE, sequelas e patologias 

secundárias. 

O AVI é mais comum em homens, mais frequentemente 

em homens associado a HAS e tendo como principal 

sequela a hemiparesia. 

3. Poleseet al., 2008 

Passo Fundo - RS 

16 pacientes Traçar o perfil sócio-demográfico e a 

funcionalidade dos pacientes com 

diagnóstico de AVE. 

A maioria dos pacientes pós-AVE são independentes ou 

semi- independentes nas AVD’s. 

5. Soriano et al., 2010 

São Paulo - SP 

11 escalas Apresentar e discutir a tradução, 

adaptação, validade e aplicação das escalas 

de avaliação funcional em adultos com 

sequelas de AVE. 

As escalas encontradas apresentaram características de 

fácil aplicação, adaptação e confiabilidade. 

24. Sedrezet al.,  2012 

Piracicaba - SP 

40 pacientes Avaliar a relação entre sequela nos lados 

dominante ou não dominante e a 

funcionalidade em indivíduos acometidos 

por AVE. 

Os indivíduos acometidos pelo Ave são independentes na 

realização de suas atividades de vida diária, não havendo 

diferença significativa entre os indivíduos com sequelas 

no lado dominante ou não dominante. 

19. Torrianiet al.,  2007 

Minas Gerais - MG 

23 pacientes Estabelecer a correlação entre a 

independência funcional, o tempo de lesão 

e o nível de disfunção motora em 

pacientes hemiparéticos à direita e 

esquerda. 

Não foi estabelecida correlação entre independência 

funcional e o nível de acometimento motor. Houve 

correlação entre predomínio crural da hemiplegia e o 

MIF. 
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4. DISCUSSÃO 

 

Com o aumento da longevidade, a realidade mundial atual favorece alterações 

funcionais nos indivíduos, que muitas vezes tem predisposição para o aparecimento de 

doenças crônicas não transmissíveis. E suas sequelas quase sempre incapacitantes, 

destacando-se entre elas a HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica), o diabetes mellitus, a artrite 

reumatoide e o AVE (CRUZ; DIOGO, 2010). Para Torriani et al. (2007), um dos principais 

fatores de risco para o AVE é a HAS elevada. Fato que normalmente está relacionado à idade. 

Campos et al. (2008) mostraram em seu estudo que 87,8% dos pacientes com AVC eram 

hipertensos e esta alta frequência se justifica, uma vez que,  um dos principais fatores de risco 

para HAS patologia mediadora para o AVE hemorrágico é a idade  superior a sessenta  anos, 

muito embora já tenha se encontrado alta frequência de HAS entre pacientes com idades entre 

15 e 49 anos. 

Gagliardi (2009) descreve que Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é o principal 

fator de risco modificável para as doenças cerebrovasculares (DCV) principalmente para o 

AVE. Cerca de 80% dos AVEs estão relacionados à HAS, que pode causar todos os diferentes 

tipos de AVE, como infarto, hemorragia, grandes AVEs ou lacunares e as demências 

vasculares. 

Correia et al. (2011), descreveu que um dos maiores problemas enfrentados pela 

saúde pública, são os altos índices de casos de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). A HAS 

é considerada um dos principais fatores de riscos para o aparecimento de complicações 

cardiovasculares, como o Acidente Vascular Encefálico (AVE) que é considerada a terceira 

causa de morte mais frequente em todo mundo. 

Já Lima et al. (2007) afirmam que HAS é uma doença crônica, muitas vezes 

assintomática, consistente na soma de fatores de risco modificáveis e não-modificáveis que 

contribuem para seu surgimento. Entre os fatores de risco não-modificáveis incluem-se a 

história familiar, idade, sexo e grupo étnico. Entre os modificáveis, estresse, vida sedentária, 

obesidade, nutrientes, tabagismo, etilismo e pílulas anticoncepcionais. Em relação aos 

modificáveis, a equipe de saúde deve atuar de maneira determinante a fim de diminuir os 

índices de morbimortalidade provocáveis pela doença. 

Segundo Castro et al. (2009) o risco de AVE começa a se elevar por volta dos 60 

anos e dobra a cada década. Colocam ainda a questão dos fatores não modificáveis como: a 

hereditariedade, o sexo e a raça. Reforçando o que Lima et al., afirmou consideram  que o 

sexo masculino e a raça negra apresentam maior incidência de AVE isquêmico. As doenças 

cardíacas, principalmente arritmias potencialmente emboligênicas e entre elas a fibrilação 

atrial é um importante fator de risco.  

Para Moreira et al. (2010) as taxas de incidência do AVE variam muito de uma 

população para outra, motivo para que se investiguem as causas em todo mundo. Muita dessa 

heterogeneidade de incidência de AVE pode dever-se a diferenças de prevalência de 

indicadores de risco entre as populações. A HAS, o fumo, o diabetes mellitus, a dislipidemias 

e o uso de anticoncepcional são os principais indicadores de risco para o AVE e todos são 

responsáveis por aterosclerose cerebral. É importante salientar que todos os autores destacam 

a HAS como principal fator de risco, ou seja, existe uma concordância entre os mesmos. 

Brito et al. (2012) destacou em seu estudo que o surgimento do AVE transforma o 

cotidiano familiar em um caos e impõe mudanças. O impacto provoca uma atitude reativa da 

família, que se reorganiza ao desenvolver estratégias de enfrentamento. O choque decorrente 

da natureza inesperada do AVE está na fala de todos os sujeitos, aqui representado por um 

grande impacto emocional e pela angústia ante a possibilidade iminente da perda. A doença 

aparece como uma grande ameaça à integridade da família, sendo considerado um caos que se 
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instala e interfere no equilíbrio familiar. É um período marcado por entorpecimento e 

mobiliza conteúdos de medos da perda, da dependência e do despreparo para o cuidado. 

A funcionalidade deve ser entendida como termo genérico para as funções e 

estruturas do corpo, atividades e participação, indicando os aspectos positivos entre a 

interação entre um indivíduo com uma condição de saúde e seus fatores contextuais, sejam 

eles ambientais ou pessoais (2012). Segundo Reis et al. (2012) a lesão do córtex motor ou do 

trato corticoespinal pode resultar na perda de movimento do lado contralateral do corpo, 

caracterizada por uma hemiparesia ou hemiplegia, que é a consequência física mais comum 

de AVE, levando à incapacidade ou dificuldade em realizar diversas tarefas da vida diária. 

Quanto a essas limitações funcionais, Voss et al. (2008) destacaram em seu estudo 

que a respeito da força muscular, verificou-se pior desempenho do membro superior do que 

do membro inferior em todos os pacientes avaliados. Houve diferença entre a força do 

membro superior e do membro inferior. Relacionado à postura nos testes de alinhamento 

postural, não foi constatada diferença entre os grupos.  No teste da marcha o grupo com lesão 

à esquerda, apresentou pior desempenho na marcha. Houve diferença entre as sessões. Na 

independência funcional o índice de Barthel diferiu entre os grupos e entre as sessões 

realizadas. O grupo com lesão à esquerda apresentou pontuações mais baixas, sendo mais 

dependente nas atividades cotidianas (VOOS, 2008). O decréscimo na funcionalidade está 

relacionado a diversos fatores, tais como: imobilidade, diminuição da capacidade de 

locomoção (ausência de marcha funcional) e déficits motores. Assim, os hemiparéticos ficam 

cada vez mais acamados e sedentários, apresentando redução dos volumes e capacidades 

pulmonares (SILVA, 2012). 

O AVE é a primeira causa de incapacitação funcional, devido às sequelas e déficits 

neurológicos que ocasiona ao paciente, sendo um dos comprometimentos mais importantes 

em decorrência da doença, aliado à diminuição da função cognitiva, indicando influência 

negativa na recuperação (POLESE et al., 2008).  Além de provocar limitações relevantes nos 

pacientes sobreviventes, o AVE é a primeira causa de incapacitação funcional no mundo 

ocidental. Sua prevalência mundial na população geral é em torno de 0,5 a 0,7% (CONTE et 

al., 2009). 

Em relação à diminuição da capacidade funcional advinda de alterações motoras, 

Stein mostrou que o descondicionamento físico pode ser considerado complicação secundária 

do AVE, pois está relacionado aos comprometimentos neurológicos que interferem na 

capacidade de locomoção, tornando os indivíduos cada vez mais acamados (SILVA et al., 

2012). 

Fernandes et al. (2012) observaram que quanto ao domínio cognitivo, observou-se 

que todos os itens obtiveram médias superiores a 6,4 pontos, indicando que os indivíduos 

possuíam independência modificada ou completa, ou seja, necessitavam de pouca ou 

nenhuma ajuda de terceiros. A Medida de Independência Funcional (MIF) cognitiva também 

apresentou elevado efeito teto em todos os itens.  

Vale ressaltar que cerca de 50 a 70% dos indivíduos acometidos pelo AVE 

recuperam a independência funcional e, após seis meses, cerca de 50% apresentam 

hemiparesia/hemiplegia, sendo a principal incapacidade crônica em adultos. A deficiência 

motora determina uma sequela, denominada hemiplegia, que consiste em um estado físico de 

um hemicorpo. É denominada plegia em virtude da paralisia total e, quando ocorre a paralisia 

motora parcial, é denominada paresia. Isso ocorre em razão da lesão do neurônio motor 

superior. A hemiparesia e a hemiplegia podem estar relacionadas às alterações da capacidade 

funcional provocada por tais sequelas, prejudicando no autocuidado, na realização das AVD’s 

e principalmente nas habilidades funcionais dos indivíduos (CRUZ; DIOGO, 2009). 

Compreender os déficits motores de alinhamento postural e simetria, as 

transferências de peso em pacientes com AVE, e a relação entre esses déficits e as habilidades 
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funcionais, são fundamentais para o desenvolvimento do sucesso da reabilitação. Quanto à 

relação entre o AVE e as habilidades funcionais nas tarefas de AVD’s, demonstrando a 

necessidade de um controle e de ajustes posturais, de manutenção da posição e do equilíbrio 

para a efetivação de tais atividades. Uma vez que o paciente desloca o plano de distribuição 

do centro de gravidade e altera a superfície de suporte, ele apresenta dificuldade nas 

atividades motoras como vestir roupas, tomar banho ou caminhar (COSTA; BEZERRA; 

OLIVEIRA, 2007). 

Indivíduos com diagnóstico de AVE apresentam comprometimento dos movimentos 

voluntários, espasticidade e perda da atividade seletiva dos músculos responsáveis pelo 

controle do tronco. Nestes pacientes é verificada dificuldade no alinhamento corporal com 

consequente redução do equilíbrio, compensações e perda de independência funcional 

(BARCALA, 2011).  

Fernandes et al. (2012) mostrou em seu estudo que o Índice de Barthel foi aplicado 

com o objetivo de avaliar o estado funcional dos pacientes, medindo o grau de dependência 

quanto à mobilidade, higiene, alimentação, entre outras atividades, com pontuação variando 

de 0 a 100. A partir da análise realizada pelos dois avaliadores, verificou-se que 47 categorias 

do core set da Capacidade de Independência Funcional (CIF) para o AVE foram citadas, 

resultado obtido a partir da soma dos códigos descritos por cada avaliador, ignorando os 

códigos repetidos, o que equivale a 36,1% do total de 130 categorias do core set da CIF para a 

patologia em questão. Essas categorias se restringiram aos componentes Funções do Corpo e 

Atividades e Participação, ou seja, nenhum item foi relacionado aos componentes Estruturas 

do Corpo ou Fatores Ambientais. Das 47 categorias registradas, 22 (46,8%) corresponderam a 

categorias do componente função do corpo e 25 (53,2%), do componente atividades e 

participação. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O AVE está caracterizado pela alteração do trânsito circulatório cerebral ocasionado 

devido a um déficit ou declínio no suprimento sanguíneo de determinada área cerebral 

impossibilitando sua irrigação. É uma patologia que traz graves consequências, tornando o 

indivíduo dependente, incapaz de realizar suas AVD’s.  

Mediante pesquisa realizada com 30 artigos, destes apenas 18 corresponderam ao 

declínio da funcionalidade em indivíduos pós-AVE, pode-se concluir que existe uma escassez 

referente ao tema abordado neste estudo, sendo assim, faz-se necessárias mais pesquisas que 

abordem somente o tema proposto com números maiores de participantes e que priorizema 

perda da habilidade funcional como consequência do Acidente Vascular Encefálico. 

 

NEGATIVE INFLUENCE ON THE STROKE FUNCTIONAL SKILLS: 

LITERATURE REVIEW 

ABSTRACT 

 

The Vascular Accident (CVA) is considered a syndrome with rapidly developing clinical 

signs of focal disturbance of cerebral function, which causes a transient or permanent deficits 

in the functioning of one or more parts of the brain.It is presented in two ways: The Ischemic 

Stroke (CE) and the Hemorrhagic Stroke (Aveh), the degree and type of injury is variable. 

Often it leaves sequels that mainly affect the functionality. This work aimed to conduct a 

literature review to identify the negative influence on functional abilities of stroke. Surveys 
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were conducted in the databases in the Virtual Health Library (VHL), the Regional Library of 

Medicine (BIREME), The Latin American and Caribbean Center on Health Sciences (Lilacs), 

Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e Medical Publications (PubMed). The search 

comprised the months of August / December 2012 and January / April 2013, we used the 

following descriptors: Stroke, functionality and hemiplegia life. We used studies that 

understand the AVE, and how it interferes with the functionality (functional skills) of the 

individual. Based on this aspect we used 30 items to the general context, of these, 18 were 

included in the results because the same functionality as highlighted the overriding issue. 

Because of the shortage on the topic addressed in this study, It is necessary more research that 

addresses only the theme with larger numbers of participants and prioritize the study of loss 

of functional ability as a result of stroke. 

Keywords: Cerebrovascular Accident. Functionality. Hemiplegia.  

REFERÊNCIAS 

 

AZEVÊDO, C. Fabrícia; SILVA, A. Lídice Diana; ROCHA, Maria Vera. Severidade clínica e 

funcionalidade de pacientes hemiplégicos pós-AVC agudo atendidos nos serviços públicos de 

fisioterapia de Natal (RN). Revista Ciência & Saúde Coletiva. 16 (Supl. 1): 1341-1348, 

2011. Disponível em: <www.scielo.com.br>. Acesso em: 10 ago.2014. 

 

BARCALA, Luciana et al. Análise do equilíbrio em pacientes hemiparéticos após o treino 

com o programa Wii Fit. Revista Fisioterapia em Movimento. vol  24 n° 2  

Curitiba Abril./Junho 2011; acessado em 10/08/2012. Disponível em: <www.scielo.com.br>. 

Acesso em: 20 set.2012. 

 

BENVEGNU, B. Andressa et al. Avaliação da medida de independência funcional de 

indivíduos com seqüelas de acidente vascular encefálico (AVE). Revista Ciência & Saúde, 

Porto Alegre, v. 1, n. 2, p. 71-77, jul./dez. 2008. Disponível em: <www.scielo.com.br>. 

Acesso em: 06 set. 2012. 

 

CASTRO, B. Joana et al. Estudo dos principais fatores de risco para acidente vascular 

Encefálico. RevBrasClinMed, 2009;7:171-173. São Paulo, SP. Disponível em: 

<www.scielo.com.br>. Acesso em: 03 maio 2013. 

 

CONTE, L. F. Ana et al. Confiabilidade, compreensão e aceitação da versão em português da 

Motor AssessmentScale em pacientes com Acidente Vascular Encefálico.  Revista Brasileira 

Fisioterapia. São Carlos, v. 13, n. 5, p. 405-11, set./out. 2009; Disponível em: 

<www.scielo.com.br>. Acesso em 20 ago.2012. 

 

CAMPOS, F. Tânia; RODRIGUES, A. Caroline; FARIAS M, Isabel. Comparação dos itens 

de avaliação do sono, cognição e função no AVE com a classificação internacional  da função 

– CIF. Revista Brasileira de Fisioterapia. São Carlos, v.16, n. 1, p. 23-9, jan/fev. 2008 

 

CORREIA, N. Jefferson; OLIVEIRA, Z. Marcelo. Avaliação do risco de Acidente Vascular 

Encefálico em pacientes com hipertensão arterial sistêmica. v.4, n. 7, Campo Mourão, PR, 

2011. Disponíuvel em: <www.bvs.br>. Acesso em: 03 maio 2012.  

 

COSTA, F. Mônica Cristina; BEZERRA, P. Poliana; OLIVEIRA, R. Ana Paula - Impacto da 

hemiparesia na simetria e na transferência de peso: repercussões no desempenho funcional. 

107 107 

http://www.bvs.br/


14 
 

 

Revista Neurociências. v.14 n2 - abr/jun; 010-013/ 2007. Disponível em: 

<www.revistaneurociencias.com.br>. Acesso em: 20 ago. 2012. 

 

COSTA, S. Alice Gabrielle et al. Diagnóstico de enfermagem: mobilidade física prejudicada 

em pacientes acometidos por acidente vascular encefálico. Revista Escola de Enfermagem 

da USP. 2010; 44 (3): 753-8 São Paulo. Disponível em:< www.scielo.com.br>. Acesso em: 

12 ago.2012. 

CRUZ, Trindade Keila Cristiane; DIOGO, D’Elboux Maria José. Avaliação da capacidade 

funcional de idosos com acidente vascular encefálico. Revista Acta Paulista de 

Enfermagem. vol.22 n°.5 São Paulo set./out. 2009. Disponível em: <www.scielo.com.br>. 

Acesso em: 20 ago. 2012. 

 

CRUZ, C. M. Daniel. Preditores de independência funcional nas atividades de vida diária pós-

Acidente Vascular Encefálico. Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar, São Carlos, 

Set/Dez 2010, v. 18, n.3, p 275-286. Disponível em: <www.scielo.com.br>. Acesso em: 20 

set. 2012. 

 

FRENCH, Beverley et al. Formação de tarefas repetitivas para melhorar a capacidade 

funcional após AVC.- DatabaseSyst Rev. 2007; 4: CD006073. Disponível em: Fonte: 

<www.stroke.ahajournals.org>. Acesso em: 05 dez.2012.  

 

FERNANDES, Souza Alba Barros. Análise da qualidade de vida em pacientes com Acidente 

Vascular Cerebral. Revista Neurociências; 18(2): 145-146/2010. Disponível em: 

<www.revistaneurociencias.com.br>. Acesso em: 11 ago. 2012.  

 

FERNANDES, B. Marina et al. Independência funcional de indivíduos hemiparéticos 

crônicos e sua relação com a fisioterapia. Revista Fisioterapia e Movimento. Curitiba, v. 25, 

n.2, p. 333-341, abr/jun 2012. Disponível em: <www.bireme.com.br>. Acesso em: 20 maio 

2012. 

 

GAGLIARDI, L. Hipertensão Arterial e AVE. Eletrônica de Jornalismo Científico, São 

Paulo, SP, v.7, n. 10, dez/2009. 

 

LIMA, Verineida et al. Fatores de risco associados a hipertensão arterial sistêmica em vítimas 

de acidente vascular cerebral. RBPS 2007; 19 (3) : 148-154. Fortaleza,CE. Disponível em: 

<www.bvs.br>. Acesso em: 03 maio 2013.  

 

MENDES, S. Izabela et al. Métodos terapêuticos utilizados em sujeitos com deficiência 

sensório motora após disfunção vascular encefálica: revisão de literatura. Revista Univap, 

São José dos Campos, SP, v. 18, n. 31, jun. 2012. Disponível em: <www.scielo.com.br>. 

Acesso em: 20 maio 2012. 

 

MOTTA, Érica; NATALIO, Amaral Mavie; WALTRICK, Tortato Pablo. Intervenção 

fisioterapêutica e tempo de internação em pacientes com acidente vascular encefálico. 

Revista Neurociências. 16/2: 118-123/ 2008. Disponível em: 

<www.revistaneurociencias.com.br>. Acesso em: 10 ago. 2012.   

 

MOTTA, Érica; AMARAL, Natalio; TORTATO, W. Pablo. Intervenção fisioterapêutica e 

tempo de internação em pacientes com acidente vascular encefálico. Rev. Neurociências, 

108 



15 
 

 

Santa Catarina, PR. v. 16, n. 2, p. 118-123, jun/2012 Disponível em: < www.scielo.com.br>. 

Acesso em: 20 dez. 2012.  
 

MOTA, F. Juliana; NICOLATO, Rodrigo. Qualidade de vida em sobreviventes de acidente 

vascular cerebral; Instrumentos de avaliação e seus resultados. Revista J. Bras Psiquiatr. 

2008; 57(2):148-156. Disponível em: <www.scielo.com.br>. Acesso em: 15 nov. 2012. 

 

MOREIRA, P. Rafaella et al. Acidente vascular encefálico: perfil de indicadores de risco. 

Rev. Rene. Fortaleza, v. 11, n. 2, p. 121-128, abr./jun.2010. Disponível em: 

<www.scielo.com.br>. Acesso em: 20 maio 2012. 

 

PLOW B. Ela et al. Estimulação cortical invasiva para promover a recuperação da função 

após AVC uma avaliação crítica.-Strokeispublishedbythe American Heart Association, 

7272 GreenvilleAvenue, Dallas, n. 40 pág:1926-1931; april/2009. Disponível em: 

<www.stroke.ahajournals.org>. acesso em: 09 dez 2012. 

 

POLESE, Cunha Janaíne et al. Avaliação da funcionalidade de indivíduos acometidos por 

Acidente Vascular Encefálico. Passo Fundo - Revista Neurociências. 16/3: 175 – 178/ 2008. 

Disponível em:<www.revistaneurociencias.com.br>. Acesso em: 14 ago. 2012.  

 

REIS, Mariana et al. Métodos terapêuticos utilizados em sujeitos com deficiência Sensório 

motora após disfunção vascular encefálica: revisão de Literatura. Revista Univap, São José 

dos Campos, SP, v.18, n. 31, jun. 2012 Disponível em: < www.scielo.com.br>. Acesso em: 20 

maio 2012. 
 

SANTOS, B. Emanuella et al . Sobrecarga dos cuidadores de idosos com acidente vascular 

encefálico. Revista EscEnferm – São Paulo – SP, v. 47, n.1, mai. 2012; Disponível em: 

<www.scielo.com.br>. Acesso em: 20 maio 2012. 

 

SEDREZ, A. Juliana; FARIAS, L. Gisele; BRAIDA, Giane. Relação entre funcionalidade e 

sequela em lado dominante ou não dominante em pacientes com AVE. Saúde Rev., 

Piracicaba, v. 12, n. 31, p. 43-51, maio-ago/2012 Disponível em: <www.bireme.com.br>. 
Acesso em 11 nov. 2012. 
 

SILVA, C. Fernanda et al. Relação entre recuperação motora e força muscular respiratória de 

hemiparéticos crônicos e agudos após acidente vascular encefálico. Revista Terapia Manual, 

São Paulo, SP, v.5, n.13, out. 2012. Disponível em: <www.bireme.com.br>. Acesso em: 20 

nov. 2012. 

 

SORIANO, S. Ferreira Felipe; BARALDI, Karen. Escalas de avaliação funcional aplicáveis a 

pacientes pós acidente vascular encefálico. Revista Comciência e Saúde. 9 (3):521-

530/2010; São Paulo, SP. Disponível em: <www.redalyc.org>. Acesso em: 12 ago. 2012. 

 

TORRIANI, Camila et al. Relação entre independência e o nível de disfunção motora e 

funcional em pacientes hemiparéticos. Minas Gerais, MG, Revista Neurociências v.15 n.1 - 

jan/mar, 2007 (33-38). Disponível em: <www.scielo.com.br>. Acesso em 10 nov.2012. 

 

 

109 



16 
 

 

VOOS, M. C. Estudo comparativo entre a relação do hemisfério acometido no  AVE e a 

evolução funcional em indivíduos destros. Revista Brasileira de Fisioterapia. v. 12, n. 2, p 

113-20 mar/abr. 2008. Disponível em: <www.scielo.com.br>. Acesso em: 20 mar.2012. 

 

 

 

  

110 



17 
 

 

TERAPIA DE CONTENSÃO INDUZIDA COMO TRATAMENTO PARA 

PACIENTES COM HEMIPARESIA APÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO: 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Alexsandra Barbosa de Meneses Chagas
201

 

Igor Fernandes Chagas Silveira
21 

 Luciana Ávila Silva Fontes
22 

 
Elaine Andrade de Jesus

23
 

 

RESUMO 

 

A Terapia por Contensão Induzida (TCI) é uma técnica intensiva que utiliza a restrição do 

membro superior não acometido, na recuperação do membro superior parético de pacientes 

com hemiparesia pós-AVE (Acidente Vascular Encefálico). O objetivo da pesquisa foi 

realizar uma revisão de literatura sobre os efeitos do treino pela Terapia de Contensão 

Induzida em pacientes que apresentam hemiparesia de membro superior como consequência 

do AVE. Para a elaboração desse estudo foi realizada uma revisão bibliográfica através de 

pesquisas em sites como Scielo, Bireme, Lilacs, Pubmed e Google acadêmico,  utilizando os 

seguintes descritores: Terapia de Contensão Induzida, Acidente Vascular Encefálico, 

Fisioterapia e Hemiparesia, durante os meses de novembro de 2012 a Junho de 2013. Nos 

estudos encontrados foram observados que há melhora na funcionalidade do membro 

acometido com o uso de Terapia por Contensão Induzida, mas que existem fatores negativos 

que podem influenciar no ganho e qualidade dos movimentos do membro superior afetado. 

Conclui-se, então, que a TCI é eficaz na reabilitação de pessoas com hemiparesia decorrente 

de AVE, e que alguns aspectos emocionais devem ser levados em consideração. 

 

Palavras-Chave: Acidente Vascular Encefálico. Hemiparesia. Terapia por Contensão 

Induzida. Fisioterapia. 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

O Acidente Vascular Encefálico é a primeira causa de incapacitação funcional no 

mundo ocidental por provocar sequelas e limitações relevantes nos pacientes sobreviventes. 

Sua prevalência mundial na população geral é em torno de 0,5 a 0,7%. A população 

sobrevivente representa aproximadamente 50%, e necessita da supervisão após a alta 

hospitalar, principalmente na Atenção Básica, em que orientações e assistência são 

necessárias para que consiga se adaptar ao novo estilo de vida imposto pela doença. Por outro 

lado, cerca de 20% dos pacientes que tiveram AVE falecem em um mês e os outros 30% 

passam pelo evento com alguns déficits neurológicos, mas ainda conseguem viver de forma 

independente (PEREIRA et al., 2013). 

Uma característica comum entre os indivíduos acometidos por um AVE é a presença 

de fatores de risco, tais como: sedentarismo, hipertensão arterial sistêmica (HAS), obesidade, 
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tabagismo e estresse, os quais podem ser modificados por meio da intervenção no estilo de 

vida. Tais fatores, se não tratados, mantêm elevado o risco da reincidência do AVE nessa 

população (OVANDO et al., 2011).
 

Além disso, é preciso tratamentos restauradores 

experimentais que possam incluir atividade terapêutica estruturada e farmacológica 

(DROMERICK et al., 2009). 

A doença é caracterizada, no caso do isquêmico, por uma obstrução da passagem de 

oxigênio ao cérebro que pode desencadear diversos distúrbios da função cerebral. Sintomas 

isquêmicos presentes por uma hora raramente (< 15%) se resolvem nas próximas 23 horas. 

Após os 55 anos, a incidência do AVE dobra a cada década de vida, sendo que os homens são 

acometidos 19% mais que as mulheres. Os afro-americanos têm duas a três vezes mais 

chances de sofrer um AVE isquêmico do que brancos, e um risco 2,5 vezes maior de morrer 

de AVE. Entre os 65 e 74 anos a incidência da doença é de aproximadamente 14,4 por mil; 

entre 75 e 84 anos é de 24,6 por mil; em pessoas com idade superior a 85 anos, esse valor 

sobe para 27,0 por mil. A hipertensão arterial é um fator de risco preditivo para o AVE. 

Doenças cardíacas são consideradas o segundo mais importante fator de risco, principalmente 

para quadros embólicos e aterotrombóticos. Outros incluem: níveis altos de colesterol, 

obesidade, alto consumo de álcool, uso de cocaína e fumo. Anticoncepcionais orais podem 

favorecer o surgimento da doença, principalmente em mulheres fumantes (POLESE et al., 

2008). Já no hemorrágico caracteriza-se pelo sangramento dentro do tecido cerebral, cerebelo 

ou tronco cerebral, geralmente pela rotura de um pequeno vaso penetrante, fazendo com que o 

sangue extravasado, sob pressão no tecido cerebral, leve a manifestações clínicas que irão 

depender da localização específica e da extensão (volume) da hemorragia, trazendo ambos 

como sequelas alterações motoras, sensitivas, cognitivas e emocionais, sendo a hemiparesia o 

déficit motor mais comum (MACHADO et al., 2010).
 

Em vista disso, essa sequela compromete o membro superior e inferior de um mesmo 

lado do corpo, ou seja, ocorre uma hemiparesia caracterizada por um padrão rígido nos 

músculos flexores do membro superior e nos músculos extensores do membro inferior. 

Percebe-se, então, que a hemiparesia é um dos déficits mais comuns após o AVE, conduzindo 

em muitos casos a inabilidade e a dependência permanente, causando inaptidão motora e 

dificuldade de executar as atividades de vida diária (SOUZA et al., 2012). As consequências 

do AVE são diversas e podem atingir os componentes da incapacidade e da funcionalidade do 

modelo de Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF): estrutura e função do corpo, 

atividade e participação. Entretanto, suas consequências extrapolam o âmbito individual, 

afetando também a família e os serviços de assistência à saúde (BRAUN; HERBER; 

MICHAELSEN, 2012). As alterações musculoesqueléticas são consideradas importantes 

deficiências em indivíduos com AVE e, usualmente, determinam limitações durante a 

realização de atividades funcionais, prejudicando a eficiência em atividades de vida diária, 

tais como: descer e subir escadas e deambular (NASCIMENTO et al., 2012).
. 

 
Percebe-se, com isso, que nessa situação, o controle motor encontra-se 

particularmente afetado, sendo a hemiparesia o déficit motor, mais frequente, com 

modificações no tônus muscular e dispraxias. O processo de recuperação é amplamente 

estudado quanto à melhora funcional, geralmente obtida nos três primeiros meses, enquanto 

que o maior ganho na recuperação da sensibilidade tem sido observado nos primeiros seis 

meses pós-AVE. No membro superior,  a reduzida recuperação funcional associada à perda 

sensorial explica-se, ao menos em parte, pelo mecanismo de "não uso" aprendido, 

documentado em estudos com modelos humanos e animais com comprometimento 

somatosensorial. Dessa forma, os indivíduos acometidos por essas disfunções tentam utilizar 

o membro afetado, porém apresentam falhas sucessivas, levando ao desuso e uma redução 

cortical do membro afetado (TREVISAN; TRINTINAGLIA, 2010). 
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Na metade do século XX, começaram a surgir novas abordagens para o tratamento 

de problemas neurológicos. Técnicas baseadas na teoria do neurodesenvolvimento defendiam 

que os padrões anormais de movimento deveriam ser inibidos e os normais facilitados, 

transferindo a repetição desses padrões para tarefas funcionais. Já nas técnicas de Facilitação 

Neuromuscular Proprioceptiva alteravam ou facilitavam padrões motores específicos através 

de estímulos sensoriais, produzindo efeitos permanentes no sistema nervoso. Todavia, nos 

estudos iniciais a TCI consistia no estudo forçado da extremidade parética em no mínimo 

90% do tempo que o paciente se mantinha acordado, utilizando utensílios de uso doméstico e 

jogos (SOUZA; CONFORTO; ANDRÉ, 2007). 

Verifica-se que entre as técnicas utilizadas para o restabelecimento do membro 

parético está a Terapia de Contensão Induzida (TCI),  que consiste em um conjunto de 

técnicas que induzem o paciente a um aumento no uso do membro superior afetado, através 

de um treinamento repetitivo de atividades motoras junto com a restrição do membro não 

afetado, por meio de um dispositivo semelhante a uma luva, durante 90% do seu dia, por 

aproximadamente 6 horas diárias (CAMPOS et al., 2012).  

Vale ressaltar que os estudos iniciais dessa técnica foram realizados por volta da 

década de 70 e 80, pelo Dr. Edward Taub, e consistiu na realização de uma rizotomia dorsal 

em primatas com privação das sensações somáticas da extremidade superior, estimulando o 

animal, após o procedimento, a diminuir o uso da extremidade trabalhada e a sua restauração 

foi induzida pela imobilização do membro intacto, por vários dias, enquanto o membro 

afetado era treinado (BROIL; BORTOLOTO; MAGAGNIM, 2009). Acredita-se que quanto 

mais cedo começar o processo de reabilitação, melhor o prognóstico, pois a melhora funcional 

é mais rápida durante os primeiros meses após AVE. Entretanto, com a terapia os ganhos 

funcionais podem continuar anos mais tarde, devido à plasticidade do sistema nervoso central 

(SILVA; TAMSHIRO; RODRIGO, 2010). 

Sendo assim, a importância dessa pesquisa está relacionada à necessidade de 

apresentar a população, com essa disfunção, os efeitos a curto e longo prazo da Terapia de 

Contensão Induzida, através de uma revisão de literatura sobre estudos realizados com relação 

ao tema proposto. Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre os 

efeitos do treino pela Terapia de Contensão Induzida em pacientes que apresentam 

hemiparesia de membro superior como consequência do AVE.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Para a elaboração do artigo foi realizada uma revisão bibliográfica no período de 

Novembro/2012 a Junho/2013. Foram utilizados 21 artigos científicos, publicados em bases 

nacionais e internacionais relacionadas à saúde, sendo 15 no idioma português e 6 no idioma 

inglês. As bases de dados utilizadas para pesquisa foram: Scielo, Bireme, Lilacs, Google 

Acadêmico e Pubmed entre os anos 2007 e 2013, utilizando os seguintes descritores em 

português: Terapia de Contensão Induzida, Acidente Vascular Cerebral, Fisioterapia, 

Hemiparesia; e em inglês: Stroke, Hemiparesis, containment Induced Therapy e  

Physiotherapy. Os estudos foram comparados a fim de observar os efeitos que a Terapia de 

Contensão Induzida traz para pacientes com hemiparesia decorrente de AVC tanto na fase 

aguda quanto na fase crônica da disfunção. Como critérios de inclusão foram utilizados 

artigos que relatam estudos sobre AVE isquêmico e hemorrágico, na fase aguda ou crônica. 

Assim como, estudos de caso único, de revisão bibliográfica e comparativo que abordem a 

terapia de contensão induzida como tratamento da hemiparesia pós AVE, sendo estes 

aplicados a pacientes com a faixa etária entre  30 a 70 anos de idade. E os critérios de 

exclusão foram estudos cuja amostra foi constituída de crianças e pesquisas cujo objeto de 

estudo não foi a reabilitação de membros superiores. 
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3 RESULTADOS 

 

Nos estudos encontrados foram observados que a TCI contribui tanto para a 

eficiência e qualidade do movimento, assim como o uso espontâneo do membro superior e a 

diminuição da diferença entre o desempenho atual e a real possibilidade de execução das 

atividades e melhora da função motora, superando a falta do uso aprendido.  

Pode-se observar em todos os estudos, que esse treinamento intensivo contribui tanto 

para a qualidade do movimento, quanto na utilização espontânea do membro afetado nas 

atividades de vida diária, inclusive após o tratamento. 

 

4 DISCUSSÃO 

 

A Terapia de Contensão Induzida é baseada em um protocolo terapêutico que 

consiste em três componentes: treinamento intensivo orientado à tarefa, métodos de 

transferência e restrição da extremidade menos afetada. A característica principal da TCI é a 

combinação desses componentes de tratamento de maneira sistematizada e integrada para 

induzir o paciente a utilizar o membro superior afetado, por muitas horas diárias, por um 

período de três semanas consecutivas. De acordo com o resultado de estudos de Nascimento 

et al. (2009), a TCI não contribui apenas para o aumento da eficiência e a qualidade de 

movimento, mas também para o uso espontâneo do MS mais afetado nas atividades de vida 

diária. 

Na pesquisa de Souza (2008) foi utilizada uma técnica de contensão induzida em 10 

pacientes com faixa etária de 38 a 60 anos que tiveram AVE há mais de seis meses, através da 

utilização de um splint para a restrição do punho, mãos e dedos do membro não parético, 

apresentando como resultado melhora funcional do membro superior afetado, com ganhos 

funcionais. Também foi observado que essa terapia pode trazer efeitos negativos ao paciente, 

pois podem desenvolver um quadro de ansiedade e frustração, em virtude do grau de 

dificuldades durante a realização das atividades.  

Além disso, em um estudo comparativo Yue et al. (2011) observou que a TCI  tem 

algumas vantagens específicas em relação à fisioterapia convencional, tais como: a redução 

do nível de deficiência, aumentando o uso do membro superior mais afetado na vida diária e 

melhora da automaticidade do braço mais afetado durante o movimento. É possível que a 

utilização repetida do membro possa trazer reorganização cortical e, assim, melhorar a função 

motora e superar a falta do uso aprendido.  

Na visão de Bueno et al. (2008),
,
 as escalas utilizadas para a avaliação foram o 

protocolo de desempenho físico de Fugl-Meyer (FM), para identificar o comprometimento 

motor a (MIF) escala de medida de independência funcional e a escala para habilidade motora 

do membro superior (THMMS). Ainda foi utilizada a TCI modificada durante oito sessões 

com duração de 60 minutos e duas vezes por semana. Quanto às orientações domiciliar, foi 

usado órtese de três pontos por 5 horas num período de quatro semanas. Através dos 

resultados da escala FM e THMMS observa-se o aumento da recuperação motora após a 

terapia, e sugeriu que estes pacientes nunca, ou apenas ocasionalmente, usavam o membro 

superior mais afetado.  

Todavia Arthur et al. (2010) afirma que a TCI é uma ferramenta muito importante 

para restabelecer as atividades motoras de pacientes que sofreram AVE. Além disso, outras 

técnicas podem ser combinadas com ela, a fim de se modificar o protocolo de tratamento na 

busca de uma recuperação mais eficaz. 

 Para Vaz et al. (2008), em uma análise de caso único com paciente do sexo 

masculino, 47 anos, com hemiparesia esquerda em decorrência de AVE, submetido à TCI 

através de  um treinamento da extremidade acometida por meio de atividades funcionais 
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durante três horas diárias, cinco vezes por semana, demonstrou que esta técnica foi capaz de 

promover ganhos significativos na qualidade do movimento do membro superior afetado, e 

que esses resultados foram mantidos após duas semanas de intervenção. Ainda nesse estudo 

foram observados momentos de grande frustração do paciente, devido a limitações motoras e 

a necessidade de auxílio para realizar algumas tarefas. No entanto, durante a intervenção, o 

paciente assistiu aos vídeos dos testes e pôde perceber a melhora no desempenho, em 

comparação com as primeiras avaliações, sendo útil para a motivação do paciente em 

controlar seu nível de frustração.  

Segundo Souza et al. (2012), em uma pesquisa de revisão bibliográfica, foi observada 

grande efetividade da TCI na superação do não uso aprendido, qualidade e quantidade de 

movimento no membro superior parético, gerando melhora na qualidade de vida dos pacientes 

que sofreram AVE.   

Já Silva et al. (2012), em um estudo de caso utilizando como tratamento a TCI 

associada à eletroestimulação funcional, na paresia de membro superior, observou a 

permanência dos ganhos obtidos na função do MS em pós-testes, por períodos de duas 

semanas a dois anos através da aplicação da técnica, mostrando que, independentemente do 

tipo de terapia utilizada, o indivíduo se beneficiou do tratamento. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

As pesquisas analisadas demonstraram que a TCI é eficaz na reabilitação de pessoas 

com hemiparesia decorrente de AVE, pois contribui para a melhora na qualidade do 

movimento do membro parético, utilização do mesmo nas atividades diárias, inclusive por um 

longo período após o tratamento, mostrando-se como uma alternativa válida e de grande 

relevância para a melhora funcional do paciente. 

 

CONTAINMENT INDUCED THERAPY AS A TREATMENT FOR PATIENTS WITH 

POST-STROKE HEMIPARESIS: LITERATURE REVIEW 

 

ABSTRACT 

 

The containment Induced Therapy (TCI) is a technique that uses intensive restriction 

unaffected upper limb, the recovery of upper limb in patients with hemiparesis after stroke. 

The objective of the research was to analyze the effects of the restraint offered by Induced 

Therapy in patients with upper limb hemiparesis as a result of stroke. In carrying out this 

study was conducted through a literature review of research on sites such as Scielo, Bireme, 

Lilacs, Pubmed e Google academic, using keywords like: containment Induced Therapy, 

Stroke, Therapy and hemiparesis during the months of november 2012 to Junh in 2013. In the 

studies, it was observed that there is improvement in the functionality of the affected limb 

using the Induced Therapy contention being that there are negative factors that may influence 

these results. Thus, we conclude that the TCI is effective in the rehabilitation of people with 

hemiparesis due to stroke, and some emotional aspects should be taken into consideration. 

 

Keywords: Stroke, Hemiparesis. Containment Induced Therapy. Physiotherapy. 
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LINHA EDITORIAL 

Os artigos submetidos ao Conselho Editorial do CPEDeC deverão estar de acordo 

com as normas editoriais e com a natureza dos trabalhos abaixo relacionados: 

 relatos de pesquisas teóricas e/ou empíricas que utilizem adequadamente os 

pressupostos da metodologia científica; 

 ensaios que utilizem construtos teóricos na análise de temas relevantes; 

 resenhas críticas; 

 artigos de cunho científico com argumentação adequada ao tema proposto   

(monografias, dissertações e teses). 

 

Além disso, os artigos devem representar contribuição científica, com pesquisa 

metodologicamente fundamentada e referencial teórico, refletindo o estado da arte do 

conhecimento na área, com conclusões claras e adequadas, que demonstrem os resultados 

alcançados. 

A linha editorial do CPEDeC priorizará a discussão interdisciplinar e transdisciplinar 

nas seguintes áreas temáticas: energia, agro-negócio, turismo, meio ambiente, tecnologia, 

gestão, comunicação, educação, cultura, saúde, direito e sociedade. Os trabalhos enviados 

para publicação não devem ter sido publicados em outras revistas científicas. Os textos 

propostos para publicação serão selecionados pelo Conselho Editorial e submetidos aos 

comitês técnico e científico. Os resultados do processo de seleção e de revisão científica serão 

comunicados aos autores para eventuais reformulações no artigo (quando for o caso). Após a 

publicação, os autores receberão 2 (dois) exemplares do número da revista no qual o artigo foi 

publicado. 

Os artigos deverão ser preparados em língua portuguesa, dentro das especificações 

de estilo e normalização da revista, e enviados para revistadesafioscriticos@fase-se.edu.se, 

informando os dados do autor principal para contato. A identificação dos autores será 

separada do corpo do artigo, para que este seja avaliado de forma independente por 

especialistas anônimos. Poderão ainda ser enviados pelo correio, gravado em disquete ou CD-

rom, versão Word for Windows, versão 7.0 ou mais atualizada, com três cópias impressas em 

papel A4, para o endereço da Faculdade de Sergipe-FaSe. 

 

ESTILO DE APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS (normas para submissão) 

 

Os trabalhos devem ser enviados pelo correio eletrônico ou em meio digital, podendo 

estar no formato Rich Text Format (RTF) ou no formato do software Microsoft Word, versão 

6.0 ou posterior. 

 Formatação  

 

O texto deve observar o mínimo de 10 (dez) páginas e o máximo de 15(quinze), 

digitadas em Arial, com tamanho de letra 12 e 10 para os casos de ilustrações (tabelas, 

quadros, figuras), utilizando espaço duplo entrelinhas para os parágrafos e simples nas 
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ilustrações, citações em destaque e notas de rodapé. Devendo ser justificado, com margem 

superior e esquerda igual a 3cm e direita e inferior a 2 cm, utilizando linguagem impessoal (3
a
 

pessoa do singular). A primeira linha de cada parágrafo deve ser recuada em 2 cm. 

Para identificação do artigo, este deve ter uma página de rosto, contendo o título (em 

português), a autoria, o resumo (em português) e uma relação de 3 a 5 (três a cinco) palavras-

chave (em português). Na nota de rodapé desta mesma folha, separada do texto por um filete 

de 3cm, deve constar as credenciais do(s) autor(es), sendo elas: maior titulação, endereço, 

telefone, e-mail e menção, de maneira precisa, de divulgação anterior do artigo se for o caso. 

Após as conclusões, o título mencionado, o resumo e as palavras-chave são transcritos para 

outro idioma, preferencialmente inglês, francês ou espanhol, seguindo a mesma estrutura e 

organização utilizada na folha de rosto para esses itens. 

 

 Resumo 

O resumo deve conter entre 250 e 300 palavras, com uma descrição cuidadosa do 

problema abordado, das ideias principais para sua solução, bem como dos resultados e das 

conclusões alcançadas. Deve apresentar ainda, o objetivo da pesquisa ou estudo, o problema 

investigado e a metodologia utilizada. 

 

 Palavras-chave 

São aquelas significativas da pesquisa, dando-se preferência às indexadas. 

 Texto 

O artigo pode ser: original ou de revisão. Sendo original, no caso de pesquisas 

científicas inéditas e de revisão, quando resultante de amplo estudo investigativo sobre 

determinado tema executado sobre referencial teórico, com base nos paradigmas IDC 

(Introdução, Desenvolvimento e Conclusão) ou IRMRDC (Introdução, Revisão da Literatura, 

Materiais e Métodos, Resultados, Discussão (Resultados e Discussão) e Conclusão. Os títulos 

de seção deverão ser numerados em até três níveis, formatados em negrito, com tamanho de 

letra 14 (primeiro nível), com tamanho de letra 12 (segundo nível) e sem negrito com 

tamanho de letra 12 (terceiro nível), com o uso de dois espaços duplos inter e intra títulos. 

 

 Tabelas, Quadros e Figuras 

Poderão fazer parte do artigo, desde que em preto e branco, com numeração 

sequencial, preferencialmente, inserida diretamente no texto, usando os recursos do editor 

textos para essa finalidade. Se isso não for possível, os originais de cada figura deverão ser 

enviados em separado, para editoração na revista. Neste caso, o autor deverá reservar o espaço 

correspondente a cada figura no corpo do trabalho ou texto. Os títulos das tabelas com negrito 

na palavra tabela e respectivo número, serão apresentados na margem superior da mesma 

(Tabela 1: Título), com suas fontes em negrito, na margem inferior (conforme IBGE 1994); 
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já os dos quadros e figuras, deverão constar na margem inferior das mesmas, seguidos da 

identificação de suas fontes.  

 

Exemplo: 

Figura 1: Título 

Fonte: origem da figura 

 

 Notas de Rodapé 

Serão somente do tipo  notas explicativas, com numeração sequencial dentro do 

artigo. Devem aparecer logo após as palavras-chave de acordo com a ordem utilizada no 

texto. 

 

Exemplo: 

¯¯¯¯¯¯¯ 

1 __________ 

2 __________ 

3 __________ 

4 __________ 

 

 Apêndices  

Poderão ser empregados, desde que contidos no limite de páginas estabelecido. 

Aparecem logo após as referências. 

 

 Citações no Corpo do Texto 

As citações indiretas (interpretação das ideias de um ou mais autores) deverão ser 

feitas com o uso do último sobrenome, seguido do ano de publicação do trabalho, com 

identificação opcional da página, no parágrafo. 

 

Exemplo: 

Alves (2004, p. 30) 

(ALVES, 2004, p. 30) 

As citações textuais até três linhas, identificá-las entre aspas nos parágrafos e 

destacar, ao seu final, a  autoria conforme o item anterior, com página obrigatória. 
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Exemplo: 

 

 

 

 

 

Destacar as citações textuais acima de três linhas logo após o parágrafo 

correspondente, com identificação da autoria, conforme mencionado anteriormente. A página 

é obrigatória. Utilizar tamanho de letra 10 e espaço simples na citação. 

 

Exemplo:  

 

 

 

 

 

 

Obs.: Evitar citações nas notas explicativas. 

 Referências  

As referências devem ser arroladas no final do artigo, conforme NBR 6023 da 

ABNT. 

 

 

 

2 cm ___________________ 

_________________________

_________________________ 

“-----------------------------------------

-----“(AUTORIA, ano, p.). 

____________________ 

______ Autoria (ano, p.), “-------

------------------------------------------

-----------------------“ 

2 cm ___________________ 
_______________________________
___________________, 

----------------------------------------
----------------------------------------
---------------------------------------- 
(AUTOR, ano, p.). 

2 cm ___________________ 
_______________________________
___________________. 

4 cm 
(recuo) 
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 Resumos de Dissertações e Teses 

Serão selecionados para publicação as contribuições mais relevantes, com base nas 

linhas de interesse editorial, a critério do CPEDeC, respeitando as limitações de espaço. Só 

serão considerados resumos de dissertações e teses que já tenham sido defendidas. 

Os resumos deverão ser apresentados compreendendo uma versão em português e 

uma em outro idioma (preferencialmente inglês, francês ou alemão), contendo cada um entre 

200 e 400 palavras. 

Devem conter informações adicionais, assim dispostas: título, nome do autor, nome 

da instituição (programa de pós-graduação), local e data da defesa, com uma relação de 3 a 5 

(três a cinco) palavras-chave, contemplando os idiomas anteriores. Indicar a procedência e 

finalidade. 

 

ESTILO DE APRESENTAÇÃO DAS RESENHAS (normas para submissão) 

 

As resenhas submetidas para análise deverão seguir os parâmetros: conter título de 

fantasia (criado pelo autor com base no assunto tratado na obra); conter identificação da 

autoria na margem esquerda, com número de chamada no rodapé, com as credenciais (maior 

titulação, endereço, telefone, e-mail); 

 conter a referência completa da obra; 

 indicar o campo de estudo no qual se enquadra a obra; 

 apresentar no texto: 

o Introdução contextualizadora (comentário sobre o autor e apresentação 

do assunto); 

o Resumo da obra (descrição do seu conteúdo); 

o Crítica da obra (apreciação dos seus pontos positivos e negativos); 

o Indicação para leitura (público-alvo); 

 mínimo de 3 (três) e máximo de 5 (cinco) páginas; 

 formatar no mesmo estilo do artigo científico. 

 

As resenhas deverão ser encaminhadas à revista, da mesma forma que os artigos 

científicos. A sua avaliação é de responsabilidade da comissão editorial. Os casos omissos 

serão resolvidos pela revista. 
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