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Nutrição na Doença de Alzheimer
Nutrition in Alzheimer´s disease

FRAGA, Mônica Chiquetto1, 
PEDROTI, Paula Armani1, BICAS, Vivianne Ambrozim2

Resumo
O envelhecimento populacional é um fenômeno global. Concomitantemente ao aumento da população 

idosa ocorre um aumento na incidência das doenças crônico-degenerativas como a Doença de Alzheimer. Tal 
doença acomete principalmente as pessoas acima de 65 anos e é caracterizada por um declínio progressivo nas 
áreas de cognição, função e comportamento. À medida a que a doença progride, surge a demanda por cuidados 
especiais, função importante desempenhada pelos cuidadores. O presente artigo tem por objetivo abordar os 
principais aspectos nutricionais da Doença de Alzheimer e a importância da educação nutricional do cuidador 
enfatizando um melhor entendimento da Doença Alzheimer, a fim de atenuar os sintomas e a progressão da 
doença, bem como proporcionar aos pacientes uma boa qualidade de vida.

Palavras-chaves: Doença de Alzheimer, nutrição.

Abstract
Population aging is a global phenomenon. Concomitantly with the increase of the elderly population there 

is an increased incidence of chronic degenerative diseases like Alzheimer’s disease (AD). This disease mainly af-
fects people over 65 years and is characterized by a progressive decline in the areas of cognition, function and 
behavior. As the disease progresses,it brings about the demand for special care, important task performed by 
caregivers. This article aims to address the key nutritional aspects of Alzheimer’s disease and the importance of 
nutrition education for the caregiver, emphasizing a better understanding of Alzheimer’s disease, to alleviate the 
symptoms and progression of disease and give patients a good life quality.

Keywords: Alzheimer’s disease, nutrition.

Introdução
Nas últimas décadas, a pirâmide etária no Brasil vem sofrendo modificações. Há um crescimento na popu-

lação acima dos 60 anos, chegando nos dias atuais a aproximadamente 15 milhões de pessoas e com projeção 
para 15% da população brasileira no ano de 2020.2

O processo de envelhecimento populacional não se refere a indivíduos, nem a cada geração, mas sim à 
mudança na estrutura etária da população, o que proporciona um crescimento do peso relativo das pessoas acima 
de determinada idade, considerada como definidora do início da velhice.7

Juntamente com o envelhecimento há um aumento significativo na prevalência de doenças crônico-dege-
nerativas. Segundo LEMOS, GAZZOLA e RAMOS(2006) uma decorrência do processo de envelhecimento po-
pulacional é o aumento significativo na prevalência de doenças crônico-degenerativas. Dentre elas, destacam-se 
as demências, sendo a mais comum a Doença de Alzheimer.

Segundo MACHADO et al (2006), a Doença de Alzheimer é considerada uma patologia degenerativa que 
atinge o cérebro, comprometendo principalmente as funções corticais superiores como a memória, o pensamento, 
a linguagem e o julgamento crítico. Possui caráter irreversível e de natureza crônica, que tem progressão variada: 
de dois a 20 anos na maioria dos casos. A evolução da Doença desenvolve-se diferentemente em cada indivíduo. 
De um modo geral, ela se apresenta por estágios, que são classificados de acordo com a sintomatologia, origem 
(familiar ou esporádica), idade de aparecimento dos sintomas e o quadro clínico do paciente e correspondem à 
própria evolução da doença. A Doença de Alzheimer é considerada a causa mais freqüente de demência ocorrida 
em pessoas com idade acima de 65 anos, respondendo por cerca de 50% dos casos de demência e podendo ser 

1 Acadêmicas do 8º período do curso de Bacharelado em Nutrição do Centro Universitário São Camilo-ES 
2 Nutricionista, Especialista em Docência do Ensino Superior e Professora do curso de Bacharelado em Nutrição do Centro Universitário São Camilo-ES
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um dos maiores problemas de saúde no mundo atual. 
As evidências científicas mostram que a etiologia da 
Doença de Alzheimer é multifatorial, e os fatores de 
risco comprovados por estudos epidemiológicos são: 
idade, história familiar positiva, Síndrome de Down, 
história de depressão, tabagismo, e derrame cerebral.17

As modificações na linguagem, os distúrbios de 
planejamento e as habilidades visuoespaciais são com-
portamentos notadamente presentes com a evolução 
da doença.6

Alguns estudos apontam que uma em cada dez 
famílias americanas possui um membro com Doença 
de Alzheimer e que sua prevalência é de 4,5 milhões 
de indivíduos afetados, podendo alcançar 14 milhões 
na metade do século XXI. Estudos epidemiológicos 
brasileiros mostram prevalência de demência de 7,1 % 
em idosos na comunidade, sendo 3% com Alzheimer.17

Os aspectos nutricionais possuem grande impor-
tância no processo de envelhecimento e demência, 
pois, além de possuírem fatores de proteção, podem 
favorecer a uma possível diminuição das disfunções e 
alterações degenerativas decorrentes da idade. Por se 
tratar de uma doença que possui muitas intercorrências 
nutricionais com campo amplo de pesquisa, objetivou-
se nesta revisão abordar informações disponíveis na li-
teratura que retratem os principais aspectos nutricionais 
relacionados a Doença de Alzheimer a fim de atenuar 
os sintomas e a progressão da doença.

Causas da Doença de
Alzheimer

Os fatores genéticos, ordem de nascimento, ida-
de da mãe ao nascimento, lesão na cabeça, nível de 
educação, ação de radicais livres, comprometimento 
vascular e presença de Síndrome de Down podem ser 
um dos fatores que estão associados ao surgimento da 
Doença de Alzheimer.21

O processo degenerativo progressivo das funções 
psicomotoras e cognitivas dura cerca de 8-10 anos 
desde o aparecimento dos primeiros sintomas clínicos 
até a morte. As regiões cerebrais associadas às funções 
mentais superiores, particularmente o córtex frontal e 
o hipocampo, são devidamente mais comprometidas 
pelas alterações bioquímicas decorrentes da Doença 
de Alzheimer. Dentre as causas mais evidentes do 
desenvolvimento da doença estão a ocorrência de 
deposição extracelular de peptídeo b-amilóide (deri-
vado do precursor amilóide – APP) em placas senis e 
a formação de emaranhados neurofibrilares (contendo 
uma forma anormal, fosforilada, de uma proteína as-
sociada a microtúbulos - TAU). Como conseqüência 
dessa deposição extracelular de peptídeo b-amilóide, 
há uma perda da função neuronal e dano sináptico, 
com subseqüente comprometimento da memória, da 
coordenação motora e do raciocínio, além de perda 
da capacidade cognitiva e demência nos portadores da 
Doença de Alzheimer.29 A proteína b-amilóide possui 
fator central na fisiopatologia dessa doença.20,28

Em relação a nível celular, a Doença de Alzheimer 
está intimamente ligada à diminuição das taxas de 
acetilcolina (ACh) no processo sináptico, reduzindo a 
neurotransmissão colinérgica cortical, além de outros 
neurotransmissores como noradrenalina, dopamina, 
serotonina, glutamato e substância P em menor exten-
são. Estudos mais recentes demonstraram ocorrência 
de redução do número de receptores nicotínicos e 
muscarínicos (M2) de ACh, muitos dos quais localizados 
nas terminações colinérgicas pré-sinápticas, havendo 
preservação dos receptores muscarínicos (M1 e M2) 
pós-sinápticos.29

Os aspectos genéticos também são apontados 
como contribuintes para a Doença de Alzheimer. Cerca 
de 1/3 dos casos apresenta familiaridade e se comporta 
de acordo com um padrão de herança monogênica 
autossômica dominante. Os pacientes afetados pela 
Doença de Alzheimer têm 50% de chance de ter filhos 
também afetados pela patologia.27

Segundo SERENIK; VITAL (2008) a Doença de 
Alzheimer pode estar associada a Síndrome de Down 
devido a ambas estarem envolvidas com o cromosso-
mo 21. Indivíduos com Síndrome de Down apresen-
taram envelhecimento precoce e em determinados 
casos alguns desses apresentam Doença de Alzheimer, 
clínica e neuropatologicamente confirmada entre 
os 40 e 50 anos de idade, devido à proteína beta 
amilóide de 41- 42 aminoácidos que se acumula nas 
placas senis no cérebro de pacientes portadores da 
Doença de Alzheimer.27          

Embora fatores de risco genéticos estejam interli-
gados à Doença de Alzheimer, a existência do alelo do 
gene apolipoproteína E do tipo 4 (apoE4) apresentou 
uma elevada relação como número de placas senis e 
placas vasculares, além de uma redução da função 
colinérgica em cérebros de pacientes portadores dessa 
patologia. O gene da APP situado no cromossomo 21 e 
seu papel patogênico têm sido amplamente investigados 
em função do acúmulo da proteína beta -amilóide em 
cérebros de pacientes portadores da doença. A presença 
do gene apo E4 no braço longo do cromossomo 19 
esteve associada a fatores de risco significativos para 
a Doença de Alzheimer. A herança do gene APOE4 
eleva em até quatro vezes o risco de desenvolvimento 
da Doença de Alzheimer, e esse risco cresce ainda mais 
se o paciente herdar o alelo de ambos os pais.27

Existem mutações em certos genes que podem 
favorecer o estabelecimento da Doença de Alzheimer. 
Dentre os genes, são os codificadores para a APP 
[Amyloid b (A4) precursor protein], apoE (apolipopro-
tein E), PSEN1 (presenilin 1) e PSEN2 (presenilin 2). 
Esses genes localizam-se em diferentes cromossomos e 
pelo menos alguns deles devem participar de uma via 
neuropatogênica comum, que culmine com o desen-
cadeamento da doença.2            

De acordo com MAHAN & STUMP (2005), o alelo 
apolipoproteína-E do tipo 4 tem implicações nutricio-
nais possíveis, pois está envolvido com o transporte de 
colesterol.

Um estudo epidemiológico demonstrou que 
altos níveis de colesterol podem contribuir para o 
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aumento de risco de desenvolvimento da Doença 
de Alzheimer. Existem muitas evidências sugerindo 
uma enorme ligação entre a deterioração da home-
ostase lipídica cerebral, as alterações vasculares e 
a patogenia da doença. Essas associações incluem: 
reconhecimento de que um transportador do co-
lesterol, a APO E4, atuou como o principal fator de 
risco genético para o desenvolvimento da Doença de 
Alzheimer, na forma esporádica.27

Tratamento para a Doença de 
Alzheimer 

A doença de Alzheimer é diagnosticada pela histo-
patologia; quando o tratamento atinge o comprometi-
mento da atividade cerebral, ocorre uma melhora nas 
funções neuropsicológicas da doença.20,28

Atualmente, não existem medicamentos ca-
pazes de interromper ou modificar o curso 
da Doença de Alzheimer (DA) (...) embora 
ainda incurável, esta doença é tratável. Mesmo 
nestas condições muito se pode fazer pelo 
paciente e por seus familiares. De acordo 
com as demandas surgidas nos diferentes 
estágios da doença, há a necessidade de uma 
intervenção interdisciplinar. A doença tende a 
afetar todos os membros da família, uma vez 
que ocorrem diversas limitações impostas ao 
doente. O tratamento eficaz deve abordar o 
paciente, os familiares e os cuidadores, propor-
cionando bons resultados. As metas prioritárias 
do tratamento são melhorar a qualidade de 
vida, maximizar o desempenho funcional 
dos pacientes e promover o mais alto grau de 
autonomia factível em cada um dos estágios 
da doença. O tratamento inclui abordagens 
farmacológicas e não farmacológicas (MACHA-
DO et al, 2006, p. 2).18

O tratamento farmacológico consiste em uma es-
tratégia enfocada na otimização da função colinérgica, 
já que há um déficit colinérgico para os portadores de 
Doença de Alzheimer.  Segundo INOUYE (2008), a 
recomendação do Ministério da Saúde na rede pública 
brasileira, seguindo a Portaria número 843 de 06 de 
novembro de 2002, tem como base a administração de 
medicamentos inibidores da enzima acetil colinesterase 
(AchE-I), capaz de degradar a acetilcolina. 

De acordo com ALMEIDA (1998), muitas abor-
dagens terapêuticas foram pesquisadas ao longo 
dos últimos 20 anos com o objetivo de maximizar o 
funcionamento do sistema colinérgico dos portadores 
da Doença de Alzheimer. A estratégia que mostrou 
melhor resultado até o momento foi a da inibição da 
acetilcolinesterase, enzima responsável pela degra-
dação da acetilcolina. Dessa forma, os inibidores da 
acetilcolinesterase mais comumente utilizados para o 
tratamento da doença são: tacrina, donepezil, rivastig-
mina e metrifonato. 

A tacrina (primeiro inibidor de colinesterase apro-
vado pelo FDA) resultou numa melhora bem modesta 
tanto funções não cognitivas quanto das funções de 
cognição. Requer quatro doses diárias, contudo pode 
ser substituída por outras drogas com doses menores e 
que são administradas duas (Rivastigmina) ou uma vez 
ao dia (Donopezil).20,28

Os AchE-I possuem mecanismo de ação e 
perfil de efeitos terapêuticos e colaterais 
semelhantes. Os diversos estudos realizados 
com tais fármacos evidenciaram estabili-
zação ou melhoria discreta e significativa 
das funções cognitivas do paciente por um 
período relativamente curto (INOUYE, 2008, 
p. 16).15

O contexto farmacológico atual, além de apenas 
sintomático, não impede de forma definitiva a ação 
degenerativa progressiva da doença, o que interfere 
não somente no bem estar e na qualidade de vida 
do portador da doença, mas também das pessoas 
próximas a ele.3

O tratamento não farmacológico é amplamente 
aceito, pois pode trazer benefícios ao portador da 
Doença de Alzheimer. A grande eficiência de algumas 
estratégicas associadas a educação, exercícios físicos, 
reabilitação cognitiva, atividades sociais e artísticas,  
ajudam a estabilizar ou até mesmo a uma melhora 
discreta dos sintomas da doença.4

Implicações Nutricionais na 
Doença de Alzheimer 

Os problemas de alimentação têm sido descritos 
em estudos com pacientes portadores da Doença de 
Alzheimer em estágios moderado e grave, mas não se 
sabe ao certo em que estágio da demência se iniciam 
os problemas nutricionais. Há hipótese de que as mu-
danças no comportamento alimentar se iniciem antes 
de o indivíduo apresentar dependência, desnutrição e 
a necessidade de via alternativa de alimentação. Com 
a presença das dificuldades de alimentação e da ina-
dequada ingestão de alimentos e líquidos, há relatos 
freqüentes de perda de peso em pacientes com Doença 
de Alzheimer.10

A perda ponderal e a caquexia são freqüentes acha-
dos clínicos em portadores de Doença de Alzheimer, 
e acontecem principalmente nos primeiros estágios da 
doença, mesmo quando o paciente apresenta ingestão 
energética adequada.17 A perda de peso é freqüente e 
ocorre em aproximadamente 40% dos casos, estando 
presente inclusive antes que seja feito um provável 
diagnóstico da doença.8

Os idosos com demência apresentam perda 
ponderal importante e são inúmeras as hipóte-
ses que explicam a perda de peso nesses casos: 
atrofia do córtex temporal mediano e elevado 
gasto energético, levando a redução da massa 
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muscular, perda da autonomia e dependência 
funcional, além de riscos de quedas, úlceras de 
decúbito e infecções. Além disso, as desordens 
cognitivas e de comportamento podem com-
prometer a nutrição, tais como dificuldades 
de mastigação e deglutição, de deslocamentos 
para o preparo das refeições e desordens com-
portamentais que tornam os idosos distraídos 
e lentos durante as refeições, comprometendo 
hábitos alimentares adequados. Tudo isso pode 
fazer com que o desequilíbrio nutricional 
acarrete perda de peso e déficit nutricional 
(MACHADO et al, 2009, p. 18)17

Devido ao fato de pacientes portadores da Doença 
de Alzheimer apresentarem perda de peso significan-
temente menor que pacientes com outras demências, 
a nutrição tem sido considerada uma possível respon-
sável. Muitos autores têm retratado que pacientes com 
Doença de Alzheimer apresentam deficiências nutri-
cionais de muitas vitaminas e minerais. O que pode 
levar a danos cognitivos que vão desde uma discreta 
perda de memória até uma grave demência. Porém, o 
acometimento nutricional mais grave e mais freqüente 
encontrado nesses pacientes foi a perda de peso exces-
siva, podendo ocasionar uma desnutrição, acarretando 
uma progressão mais rápida da doença, diminuindo a 
sobrevida do doente ou simplesmente aumentando a 
sintomatologia.13

Idosos desnutridos possuem maior chance de 
adquirir infecções, desenvolver a osteoporose com 
fraturas ósseas e apresentar problemas cardiorrespi-
ratórios, dentre outras enfermidades que acentuam 
as desordens nutricionais freqüentes com o enve-
lhecimento.15

Segundo GRUNDMAN (1996), como o hipocam-
po e a amígdala também são afetados no portador 
de Doença de Alzheimer, podem estar contribuindo 
diretamente para a redução do peso corpóreo. A 
auto negligência, apraxia, agnosia, esquecimento 
de se alimentar, alterações no olfato e no paladar, 
aumento do gasto energético, perda de habilida-
des e falta de cuidados adequados com os doentes 
merecem ser citados porque são outros fatores que 
estão relacionados com o baixo peso. Entretanto, 
vale ressaltar que a perda de peso nesses indivíduos 
é multifatorial, deve ser diagnosticada e revertida, 
pois, apesar de poucos estudos, já podemos concluir 
que a desnutrição pode ser uma complicação séria na 
Doença de Alzheimer, aumentando a sintomatologia 
e a progressividade da doença.13

Numa determinada etapa da doença, o paciente 
fica mais agitado, necessitando de mais energia, atra-
vés de uma adequação calórica. No estágio final pode 
haver uma dificuldade de mastigação e deglutição dos 
alimentos, essas situações obrigam à utilização de um 
suporte nutricional enteral ou até mesmo parenteral 
em alguns casos. Sendo assim, a atenção nutricional é 
importante para evitar que o paciente fique ainda mais 
vulnerável, e também para proporcionar a ele uma 
melhor qualidade de vida atenuando os sintomas e a 
progressividade da doença.19

Cuidado Nutricional na Doença 
de Alzheimer

Quanto à atenção nutricional aos portadores da 
demência é fundamental que esta seja de forma in-
dividualizada, partindo de uma avaliação nutricional 
detalhada, levando em consideração os sintomas da 
doença e sua progressão, pois as etapas da doença 
interferem na nutrição desses indivíduos.19

Quando se detecta risco de desnutrição ou quando 
esta já está confirmada, a orientação dietética deve ser 
feita sugerindo o aumento da densidade energética da 
dieta, a utilização de suplementação de nutrientes es-
pecíficos, a adequação do volume e do fracionamento 
da dieta.18

Existem estágios na Doença de Alzheimer em que 
o paciente recusa-se a se alimentar, mesmo quando 
o alimento lhe é oferecido na boca; logo, a aceitação 
da comida é muito prejudicada e em muitos casos é 
necessária a utilização de suporte nutricional.28

Segundo STUMP (1999), os objetivos da inter-
venção dietoterápica incluem reduzir a perda de peso 
ou ganho excessivo, evitar a constipação, incentivar o 
paciente a se alimentar sozinho, controlar a disfagia 
e a aspiração, nutrir de forma adequada e prevenir 
deficiências nutricionais. Além disso, a inclusão apro-
priada de nutrientes específicos que visam a reduzir e/
ou estabilizar a evolução da doença. 

Em relação à dieta desse pacientes, em geral ela 
deve ser: rica em vitaminas e oligoelementos, branda 
ou semi-branda, alta densidade calórica, rica em fibras 
e principalmente apetitosa.19

Estudos recentes têm chamado a atenção para 
componentes alimentares com atividade antioxidante, 
os quais teriam potencial para modular o stress oxidativo 
relacionado ao envelhecimento e as desordens crônicas. 
Na Doença de Alzheimer desempenhariam um papel 
na proteção do paciente, uma vez que se reconhece 
que os radicais livres e o stress oxidativo são fatores 
importantes na biologia do envelhecimento de muitas 
doenças associadas à idade.23

O betacaroteno, que no organismo se converte em 
vitamina A e as vitaminas C, E e do complexo B além do 
selênio, do zinco, do magnésio e do cobre, são capazes 
de proteger as células dos danos oxidativo causado pela 
ação dos radicais livres. A ingestão de zinco acima das 
recomendações atuais teria como efeito melhorar as 
funções cognitivas em pessoas com mais de 65 anos, 
após a utilização de suplementação com quantidades 
moderadas dessas vitaminas e minerais.9

Dessa forma as refeições na Doença de Alzheimer 
devem ser variadas e incluir os alimentos funcionais com 
propriedades antioxidantes, tais como: gema de ovo, 
carne bovina, peixe, aveia, soja, gérmen de trigo, alho, 
aspargos, abobora, abobrinha, brócolis, cevada, cenou-
ra, cebola, ervilha, repolho, espinafre, avelã, castanha 
de caju, nozes, ricota, óleos vegetais e frutas cítricas.11

Assim, a adequada intervenção nutricional com 
possível suplementação de nutrientes é importante para 
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a qualidade de vida e diminuição da morbidade nos 
pacientes portadores da doença de Alzheimer.18

O Cuidador do Paciente com 
Doença de Alzheimer

Todas as alterações cognitivas decorrentes da do-
ença diminuem a independência do idoso e submetem 
o mesmo a cuidados especiais. Esses cuidados são 
geralmente realizados por familiar ou profissional, da 
área da saúde ou não, na residência do idoso ou em 
instituições asilares.8         

Invariavelmente, o acompanhante do idoso com 
alterações cognitivas, especialmente a Doença de Al-
zheimer, traz um desgaste emocional, psicológico e/ou 
financeiro para a família e/ou cuidador, uma vez que 
o tratamento é caro e o paciente perde gradualmente 
suas funções motoras e de aprendizado, evoluindo para 
quadros de total dependência.15

É de extrema importância que qualquer pessoa que 
irá acompanhar a vida desses pacientes portadores da 
Doença de Alzheimer, sendo num ambiente doméstico 
ou não, deva estar bem treinada e muito bem disposta 
a realizar essa tarefa.14

Os cuidadores de idosos portadores da Doença 
de Alzheimer devem ter um cuidado especial com a 
alimentação destes, participando na elaboração do car-
dápio, verificando a dispensa, observando a qualidade e 
a validade dos alimentos, realizando compras conforme 
a lista e o cardápio; devem preparar a alimentação, 
servir as refeições em ambientes e porções adequados, 
estimular e controlar a ingestão de líquidos e alimentos 
variados e, por fim, reeducar esses idosos quanto a 
alguns hábitos alimentares15

Segundo a OMS (2005), existem dois tipos de 
cuidadores, assim denominados; o cuidador informal, 
que serve como uma rede de apoio constituída por 
familiares, amigos e/ou vizinhos que, na medida do 
possível, oferecem apoio e assistência aos idosos com 
algum grau de dependência para realizar atividades da 
vida diária; e o cuidador informal que é caracterizado 
por ser um profissional remunerado, que presta cuida-
dos, zela pelo bem estar, saúde, alimentação, higiene 
pessoal, educação, cultura e lazer do idoso assistido. 

A atividade do cuidador é oficializada pela Portaria 
Interministerial n.5153, de 7 de Abril de 1999, que con-
sidera a importância de habilitar recursos humanos para 
cuidar do idoso, estando capacitado a realizar cuidados 
básicos de higiene, alimentação, ajuda na locomoção 
e criando alternativas que lhes propiciem uma melhor 
qualidade de vida.25

Considerações Finais
Com o avançar da idade, as pessoas ficam mais 

vulneráveis às doenças chamadas de demência, prin-
cipalmente a Doença de Alzheimer, a qual ainda não 
é totalmente conhecida, tanto nas suas causas, como 
também no seu tratamento e cura. Atualmente, os 

tratamentos disponíveis visam a retardar a progressão 
da doença, desacelerando a deterioração cognitiva, e 
a melhorar a qualidade de vida do paciente.

Pacientes com Doença de Alzheimer apresentam 
alguns distúrbios que comprometem seriamente seu 
estudo nutricional. A perda de peso, fato muito fre-
qüente, associada à deficiência de nutrientes, causada 
pela baixa ingestão alimentar, podem gerar um quadro 
de desnutrição. Sendo assim, a atuação do nutricionista 
junto à equipe multidisciplinar torna-se de grande im-
portância, pois o estado nutricional inadequado pode 
ser um fator de aceleração e agravamento dos estágios 
da Doença de Alzheimer.

Logo que o paciente é diagnosticado com Doença 
de Alzheimer, deve ser dada uma atenção nutricional 
a este, através de uma minuciosa avaliação e informa-
ções fornecidas aos seus familiares e/ou cuidadores. 
Os responsáveis por esses pacientes devem estar bem 
treinados e bem informados em relação ao paciente e à 
Doença de Alzheimer, porque é de extrema importância 
que os familiares e/ou cuidadores saibam como conviver 
com seus doentes, visando a atenuar os sintomas e a 
progressão da doença, bem como a proporcionar aos 
doentes com Doença de Alzheimer uma boa qualidade 
de vida.        
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Disfunção Endotelial na Insuficiência 
Cardíaca: uma Revisão Sistemática

da Literatura
1,2Thaís de Oliveira Faria; 1Marcelo Perim Baldo;

3Jhuli Keli Angeli; 1,2Lívia Carla de Melo Rodrigues

Resumo
A insuficiência cardíaca (IC) está relacionada a altos índices de morte e incapacidade funcional no Brasil e no 

mundo. Trata-se de uma síndrome clínica complexa, comumente associada à disfunção endotelial (DE). O presente 
estudo realizou uma revisão de forma sistemática para avaliar os trabalhos disponíveis sobre DE na IC. Uma busca 
sistematizada utilizando palavras-chaves como “insuficiência cardíaca” e “disfunção endotelial”, e suas traduções 
para a língua inglesa, foi realizada nas bases de dados Scielo e Medline. Foram incluídas 19 publicações ao final 
da seleção, e os estudos incluídos nesta revisão fizeram avaliação de desfechos cardiovasculares e sua relação 
com a DE em pacientes com IC; outros estudos apresentam manobras para avaliar possíveis mediadores da DE 
nesses pacientes. Apesar de todas as limitações associadas às metodologias utilizadas em cada estudo, conclui-se 
que a DE está presente no paciente com IC, apresentando-se como um importante marcador de prognóstico. 

Palavras-chaves: insuficiência cardíaca, disfunção endotelial.

Abstract
Heart failure (HF) is related to high rates of death and disability in Brazil and around the world. This is a 

complex clinical syndrome, commonly associated with endothelial dysfunction (DE). This study performed a sys-
tematic review in order to evaluate the  researchers available on the DE HF. A systematic search using keywords 
such as “insuficiência cardíaca” and “disfunção endotelial”, and their translations into English, was held in the 
databases Medline and Scielo. 19 publications were included at the end of screening, where studies included 
in this review have evaluated of cardiovascular outcomes and their relationship with the DE in patients with HF, 
other studies show maneuvers to evaluate possible mediators of DE in these patients.  Despite all the limitations 
associated with methods used in each study, It is concluded that ED is present in patients with HF, an important 
marker of prognosis. 

Key-words: heart failure, endothelial dysfunction.

Introdução
Na insuficiência cardíaca (IC), o bombeamento sanguíneo ineficiente realizado pelo coração acarreta aumento 

na resistência vascular periférica com consequente aumento da pós-carga. Esse aumento da resistência vascular 
periférica acontece principalmente pela redução na vasodilatação periférica, como consequência da redução da 
biodisponibilidade de óxido nítrico (NO) (Bauersachs e Widder, 2008). Pacientes com IC apresentam associação 
entre o grau de disfunção endotelial (DE) e a baixa biodisponibilidade de NO verificada neles, já que o prejuízo 
no relaxamento vascular é uma das características da DE (Drexler et al., 1992; Katz et al., 1992; Katz et al., 2005). 

Durante a instalação e o desenvolvimento da DE, vários mecanismos compensatórios são ativados na tenta-
tiva de restabelecer a homeostase tecidual. Esses mecanismos, que incluem ações neuro-humorais e próprias do 
endotélio vascular, têm importante participação na DE observada em pacientes com IC e em modelos animais 
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rotineiramente utilizados para avaliação dessa doença 
(Bauersachs e Widder, 2008). No entanto, a constante 
ativação desses mecanismos compensatórios pode acar-
retar danos ainda maiores ao tecido em recuperação. 

Com isso, a ativação adrenérgica, a ativação do sis-
tema renina-angiotensina-aldosterona e o concomitante 
aumento da produção de espécies reativas do oxigênio 
(EROs) levam a uma redução da biodisponibilidade de 
NO (Bauersachs e Widder, 2008). No trabalho reali-
zado por Huang et al. (1995), foi observado prejuízo 
no relaxamento dependente do endotélio vascular em 
animais knockout para a isoforma endotelial da óxido 
nítrico sintase, porém sem alteração no relaxamento do 
músculo liso vascular na presença do doador direto de 
NO, em anéis isolados de aorta. De forma interessante, 
ratos tratados com inibidor seletivo para a isoforma in-
duzível da óxido nítrico sintase durante os três primeiros 
dias após o infarto do miocárdio apresentaram resposta 
contrátil à fenilefrina restaurada, quando comparada à 
hiporreatividade observada nos animais sem o tratamen-
to (Sartório et al., 2007). Em conjunto, esses trabalhos 
sustentam a idéia de que o NO tem participação fun-
damental na regulação da função vascular, tendo assim 
repercussões cardíacas. Com isso, a biodisponibilidade 
do NO tornou-se um importante preditor do desenvol-
vimento de doenças cardiovasculares.

No trabalho recente de Shechter et al. (2009), 
pacientes com IC severa apresentavam maior dano 
endotelial que estava fortemente associado à mortali-
dade. Um dos trabalhos mais expressivos com humanos 
foi realizado por Katz et al. (2005) onde o diâmetro da 
artéria braquial encontrou-se reduzido em pacientes 
que faleceram posteriormente quando comparado 
ao grupo de pacientes que sobreviveram ao longo do 
estudo. Apesar dos resultados encontrados sugerirem 
uma associação entre a presença da DE com maior 
índice de mortalidade, os autores apenas sugerem uma 
interação, visto que é necessária uma maior amostra de 
pacientes, tomando-se mais fortuitamente as classes 
estudadas (Katz et al., 2005). 

Diante do que foi exposto, o objetivo do presente 
estudo foi realizar uma revisão de forma sistematizada 
para avaliar os trabalhos disponíveis sobre DE na IC.

Metodologia
Critérios para Seleção dos Trabalhos Científicos

A busca sistematizada por estudos científicos nos 
bancos de dados foi realizada utilizando palavras-chaves 
localizadas no título do trabalho. Outros critérios, como 
grupos etiológicos específicos, fração de ejeção e meto-
dologia empregada não foram considerados pelo fato de 
existirem poucos estudos com parâmetros semelhantes, 
o que tornaria esta revisão pouco referenciada. 

As palavras-chave utilizadas para a realização 
desta revisão foram “insuficiência cardíaca” e “disfun-
ção endotelial”, e suas traduções para a língua inglesa, 
“heart failure” e “endothelial dysfunction”. As buscas 
foram realizadas nas seguintes bases de dados: Scielo 
e Medline. A intenção da presente revisão foi avaliar 

estudos que propuseram o estudo da DE em pacientes 
portadores de IC. Por isso, estudos utilizando animais 
foram excluídos das análises.

Análise dos Trabalhos e Apresentação dos Resultados
Após a seleção dos trabalhos elegíveis para inclusão 

nesta revisão, estes foram cautelosamente avaliados, 
além dos resultados obtidos com as análises. Foram 
excluídos das análises os trabalhos com animais de ex-
perimentação, revisões bibliográficas e outras doenças 
associadas à IC nos pacientes estudados. Além disso, 
estudos escritos em idioma diferente do português, do 
espanhol e do inglês foram excluídos.

Para facilitar a descrição dos estudos, foi realizada 
uma divisão por assuntos. Os artigos incluídos nesta 
revisão foram separados nas seguintes áreas: avaliação 
prognóstica, avaliação de causas e intervenção farmaco-
lógica e não farmacológica. Os artigos foram tabelados 
para melhor visualização dos efeitos.

Resultados
Utilizando os critérios descritos anteriormente 

para seleção e inclusão dos trabalhos, foram incluídos 
19 trabalhos publicados ao final da seleção (Figura 1). 
Desses, todos estavam indexados à base de dados Scielo 
e Medline.

Busca inicial

“insuficiência cardíaca”, “disfunção
endotelial”, “heart failure”,
endothelial dysfunction”.

79 artigos

Exclusões

26 estudos experimentais
22 revisões bibliográficas

4 associações de outras co-morbidades 
à IC

6 idioma russo
2 resumos de congresso publicados

19 artigos incluídos

Realizando a busca de artigos utilizando as 
palavras-chave  “insuficiência cardíaca” e “disfunção 
endotelial” ou “heart failure” e “endothelial dysfunc-
tion” presentes no título do trabalho, 79 artigos foram 
incluídos. Desses, 26 eram estudos utilizando animais de 
experimentação, e 22 revisões bibliográficas, que foram 
excluídos. Dos 31 restantes, outras 12 exclusões foram 

Figura 1. Fluxograma de seleção e inclusão de estudos
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realizadas, sendo 4 por associarem co-morbidades à 
IC, 6 por estarem no idioma russo, e 2 resumos de 
congresso publicados.

A Tabela 1 apresenta uma análise global das carac-
terísticas dos estudos selecionados. É interessante obser-
var a diversidade dos aspectos metodológicos presente 
nas publicações. Por exemplo, a etiologia da IC não é 
levada em consideração na maioria dos artigos incluí-
dos, utilizando indistintamente diferentes etiologias da 
IC além de empregar pacientes em diferentes classes 
funcionais baseadas na New York Heart Association 
(NYHA). Contudo, outro aspecto que chama atenção 
é a metodologia utilizada para avaliação da função en-
dotelial nesses pacientes, que varia consideravelmente 
nos estudos, sendo utilizados métodos invasivos, não 
invasivos e vaso isolado.

Grande parte dos estudos incluídos nesta revisão 
fez avaliação de desfechos cardiovasculares e sua re-
lação com a DE em pacientes com IC. Os primeiros 
trabalhos publicados foram capazes de estabelecer 

uma associação entre a DE com a severidade da IC 
e os eventos cardiovasculares. No entanto, trabalhos 
posteriores alcançaram resultados mais conclusivos, 
como a capacidade da DE em predizer algum evento 
cardiovascular. Por exemplo, no trabalho de Shecher 
et al. (2009) foi observado que a DE estava associada 
à maior chance de morte em pacientes com IC classe 
funcional IV (NYHA). O resumo está apresentado na 
tabela 2.

Alguns estudos incluídos nesta revisão apresentam 
manobras para avaliar possíveis mediadores da DE em 
pacientes com IC (Tabela 3). Nos três estudos incluídos 
nesse critério, as avaliações tiveram foco na inflamação 
e no estresse oxidativo. 

A utilização de intervenções terapêuticas, sendo 
elas farmacológicas ou não, também foi observada em 
alguns trabalhos e estão apresentados na Tabela 4 e 5, 
respectivamente. Três trabalhos inclusos nesta revisão 
relataram melhora na função endotelial após adicio-
narem um novo fármaco à terapia medicamentosa 

Estudo N Etiologia Classe Funcional
(NYHA) Metodologia

Hambrecht et al. (1998) 20 Indefinido II e III DMF
Hambrecht et al. (2000) 40 Indefinido II e III DMF
Bank et al. (2000) 67 Indefinido I a IV Pletismografia
Farquharson et al. (2000) 10 Isquêmica II e III Pletismografia
Linke et al. (2001) 22 Indefinido II e III DMF
Farquharson et al. (2002) 11 Isquêmica II e III Pletismografia
Landmesser et al. (2002) 14 CDI III e IV DMF
de Jong et al. (2003) 28 Isquêmica I a IV PET
Chong et al. (2004) 30 Indefinido I a IV DMF
Fischer et al. (2005) 67 Indefinido II e III DMF
Heitzer et al. (2005) 289 Indefinido I e II Pletismografia
Katz et al. (2005) 259 Indefinido II e III DMF
de Carvalho et al. (2006) 18 Indefinido II a IV DMF
Chong et al. (2006) 75 Indefinido I a IV Marcadores Biológicos
Belardinelli et al. (2007) 51 Isquêmico II a IV DMF
Dworakowski et al. (2008) 19 Isquêmico II a IV Vaso isolado
Akar et al. (2008) 33 Indefinido III e IV DMF
Greig et al. (2008) 40 Indefinido II e III DMF
Shechter et al. (2009) 82 Isquêmico IV DMF

Tabela 1. Características dos estudos utilizados

N, indica o número de participantes do estudo; DMF, dilatação mediada por fluxo; CDI, cardiopatia dilatada idiopática; PET, tomografia por emissão de 
pósitrons.

Estudo Desfecho Resultado

Bank et al. (2000) Associação Severidade da IC
Chong et al. (2004) Associação Eventos cardiovasculares
Fischer et al. (2005) Valor preditivo Hospitalização e morte
Heitzer et al. (2005) Valor preditivo Eventos cardiovasculares
Katz et al. (2005) Valor preditivo Morte
Chong et al. (2006) Valor preditivo Eventos cardiovasculares
Akar et al. (2008) Associação Ressincronização
Shechter et al. (2009) Valor preditivo Morte

Tabela 2. Avaliação de desfechos primários
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utilizada pelos pacientes portadores de IC (Landmesser 
et al., 2002; Dworakowski et al., 2008; Greig et al., 
2008 – Tabela 4). Quatro estudos inclusos nesta revisão 
relacionaram a atividade física com a melhora da função 
endotelial em pacientes com IC, e estão apresentados na 

Tabela 5. Dois desses estudos (Hambrecht et al., 1998; 
Linke et al., 2001) utilizaram protocolos de exercício 
aeróbico, e outro utilizou protocolos de exercício re-
sistido, como o handgrip (Hambrecht et al., 2000; de 
Carvalho et al., 2006). 

Discussão
Alterações na função endotelial, como a menor 

biodisponibilidade do NO, causa redução na vasodila-
tação dependente do endotélio vascular em pacientes 
com IC. Essas alterações vasculares participam ativamen-
te na progressão dessa enfermidade, além de estarem 
fortemente relacionadas com os eventos cardiovascula-
res em pacientes com IC (Bauersachs et al 2008).

Foi observado por Katz et al. (2005) que pacientes 
com IC apresentavam menor resposta vasodilatadora 
mediada pelo endotélio, que levava a um maior risco 
de morte. Esse resultado foi confirmado por Fischer 
et al.(2005) ao mostrar associação forte entre a DE e 
eventos cardiovasculares, como hospitalização e mor-
te. Torna-se evidente que a DE presente em pacientes 
com IC tem um valor prognóstico importante. Pode ser 
observado nos trabalhos incluídos nesta revisão que é 
unânime a idéia de que a presença de DE em pacientes 
com IC está relacionada a piores desfechos. Com essa 
idéia, o principal objetivo dos trabalhos incluídos nesta 
revisão foi investigar algumas intervenções terapêuticas, 
objetivando a correção da DE em pacientes com IC.

Alterações no metabolismo do músculo esquelético 

Estudo Tratamento Efeitos

Farquharson et al. (2000) Espironolactona Melhora da função endotelial
Farquharson et al. (2002) Alopurinol Melhora da função endotelial
Belardinelli et al. (2007) Trimetazidina Melhora da função endotelial

Tabela 4. Efeitos de diferentes tratamentos farmacológicos na disfunção endotelial

Estudo Exercício Resultado

Hambrecht et al. (1998) Aeróbico Melhora da função endotelial
Hambrecht et al. (2000) Handgrip Melhora da função endotelial
Linke et al. (2001) Aeróbico Melhora da função endotelial
Carvalho et al. (2006) Handgrip Avaliação da função endotelial

Tabela 5. Efeitos do exercício físico na disfunção endotelial

Estudo Efeito Investigado Causa

Landmesser et al. (2002) Estresse Oxidativo Superóxido dismutase
Xantina oxidase

Greig et al. (2008) Inflamação TNF-a e   IL-6
Dworakowski et al. (2008) Estresse Oxidativo ativ. da NADPH oxid.

Tabela 3. Estudos avaliando mecanismos envolvidos na disfunção endotelial

TNF- a indica fator de necrose tumoral- a; IL-6, interleucina-6; NADPH oxid, nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato oxidase.

e prejuízo na vasodilatação durante o exercício têm sido 
observados em pacientes com IC. Com isso, a interven-
ção clínica utilizando práticas de treinamento físico tem 
auxiliado na recuperação da função endotelial e conse-
quente melhora de prognóstico nesses indivíduos. Por 
exemplo, o exercício aeróbico por quatro semanas foi 
capaz de aumentar a capacidade aeróbica em pacientes 
com IC, o que foi correlacionado com o aumento na 
resposta vasodilatadora dependente do endotélio (Linke 
et al., 2001). Além disso, um período de seis meses 
de treinamento aeróbico melhorou significativamente 
a vasodilatação arteriolar com aumento na produção 
basal de NO em pacientes com IC (Hambrecht et al., 
1998). Esses trabalhos têm demonstrado os benefícios 
do treinamento físico em melhorar a função endotelial, 
principalmente por aumentarem a biodisponibilidade 
de NO, acarretando maior resposta vasodilatadora de-
pendente do endotélio nesses pacientes, além de uma 
associação positiva da função vascular com a melhor 
tolerância ao exercício físico. Isso mostra que o exercício 
físico pode ser uma estratégia importante para melhorar 
a DE e garantir melhor prognóstico para os pacientes.

Outras intervenções realizadas em pacientes com 
IC têm auxiliado na melhora da função endotelial. A 
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combinação de diversas drogas como nitratos, digoxina, 
estatinas, inibidores da enzima conversora de angioten-
sina, beta-bloqueadores e antagonistas dos canais para 
cálcio é rotineiramente utilizada na terapia farmacoló-
gica para pacientes com IC (Farquharson et al 2000). 
Porém, acredita-se que outros fármacos podem se 
tornar potenciais candidatos para melhorar ainda mais 
a qualidade de vida dos pacientes (Sartório et al 2007).

 Um importante fator responsável pela redução da 
biodisponibilidade do NO é o aumento das espécies 
reativas de oxigênio, EROs (Griendling e Alexander 
1997; Rey e Pagano 2002). Quando a produção dessas 
substâncias pró-oxidantes supera a de antioxidantes, um 
estado de desequilíbrio é instalado, sendo chamado de 
estresse oxidativo. Dentre os artigos aqui incluídos, e 
que propuseram estratégias para avaliar possíveis causa-
dores da DE na IC, o aumento do estresse oxidativo foi 
uma observação comum. Pacientes com IC apresentam 
drástica redução da  atividade da superóxido dismutase, 
enzima com propriedades antioxidantes. Somado a 
isso, a atividade da xantina-oxidase, importante fonte 
de radicais livres, encontra-se elevada. Esses valores 
foram associados à redução na vasodilatação mediada 
por fluxo observada nesses pacientes (Landmesser et al., 
2002). Isso mostra que intervenções terapêuticas que 
tenham como alvo as EROs podem ser uma estratégia 
favorável ao tratamento da DE.

Foi observado que o tratamento durante quatro 
semanas com alopurinol, inibidor da xantina oxidase 
e inibidor das etapas finais da síntese de ácido úrico, 
melhorou a vasodilatação dependente do endotélio 
vascular em pacientes com IC (Farquharson et al., 2002). 
Além disso, o tratamento com a trimetazidina, fármaco 
com propriedades anti-isquêmicas e antioxidantes, 
durante quatro semanas em pacientes com IC, melho-
rou a função endotelial e garantiu maior tolerância ao 
exercício. Foi observada também uma associação entre 
aumentos nos níveis plasmáticos de MDA (malondial-
deído) e LOOHs (hidroperóxido lipídico), marcadores 
do estresse oxidativo, e menor variação do diâmetro 
da artéria radial, fato que torna ainda mais forte a idéia 
de que aumento de radicais livres pode levar à DE nos 
pacientes com IC (Bernadinelli et al., 2007)

É importante observar que todos os estudos 
incluídos nesta revisão apresentam duas conclusões 
importantes. A primeira é o fato de que pacientes com 
IC apresentam comprometimento da função endotelial, 
e de que esta resposta está associada a pior prognóstico. 
A segunda é que todas as estratégias testadas, sejam 
farmacológicas ou não, foram efetivas na redução da 
DE, o que se traduziu em benefícios funcionais para o 
paciente. 

Conclui-se a partir da revisão sistematizada da 
literatura sobre a DE na IC que, apesar de todas as 
limitações associadas às metodologias utilizadas em 
cada estudo, a DE está presente em pacientes com 
IC, sendo de extrema importância como marcador 
de prognóstico. Além disso, intervenções que tenham 
ação principalmente na redução do estresse oxidativo 
são fortes candidatos a melhorar a função endotelial, e 
conseqüentemente a função cardíaca.
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O Cabimento do Mandado de 
Segurança nos Juizados Especiais Cíveis

Claudia Farinelli Leite, Roziani Costa de Araújo,
Ellen Coimbra, Marília Ribeiro

Resumo
O Juizado Especial Cível compõe hodiernamente um microssistema processual, regulamentado pela Lei 

9.099/95, com procedimento próprio visando ao atendimento aos princípios da oralidade, simplicidade, infor-
malidade, economia processual e celeridade. Neste sentido, a lei supramencionada limitou os recursos cabíveis 
em sede de Juizado Especial Cível, com previsão apenas de recurso inominado, embargos de declaração e recurso 
extraordinário, este último quando se tratar estritamente de matéria constitucional. Por estas razões, esse micros-
sistema não prevê qualquer recurso para que o jurisdicionado se insurja acerca das decisões interlocutórias proferidas 
pelo magistrado ou Turma Recursal, não se admitindo a utilização subsidiária do Código de Processo Civil quanto 
à utilização de agravo de instrumento. A doutrina e a jurisprudência então, buscando garantir a efetividade da 
tutela jurisdicional, vêm admitindo a impetração do remédio constitucional do Mandado de Segurança, quando 
a decisão interlocutória proferida em sede de Juizado Especial Cível ferir direito líquido e certo da parte. Todavia, esta 
matéria está longe de uma pacificação junto aos nossos Tribunais pátrios, encontrando divergência na interpretação e 
posicionamento de nossos julgadores, ora admitindo a impetração do mandamus, ora negando essa possibilidade.  

The Special Civil Court composes nowadays a micro procedure, regulated by Law 9.099/95, with its own 
procedures in order to abide by the principles of orality, simplicity, informality, procedural efficiency and speed. 
In this sense, the law limited the aforementioned applicable appeals in the Special Civil Court seat, accepting only 
and is expected to appeal only nameless, appeals requests for clarification and extraordinary appeals, the latter 
strictlial constitutional matters. For these reasons, this micro system provides no recourse for the revolts about 
jurisdiction over interlocutory decisions made by the magistrate or Class of Appeals, not admitting the subsidy 
of the Code of Civil Procedure regarding the use of interlocutory appeal. The doctrine and jurisprudence then, 
seeking to guarantee the effectiveness of judicial protection, have admitted filing the constitutional remedy of an 
injunction, when the interlocutory decision rendered in the Special Civil Court establishes a clear legal right to the 
party. However, this matter is far, from concense among the courts, finding gaps in interpreting and positioning of 
our judges, sometimes assuming the filing of the mandamus, now denying that possibility.

Palavras-chave: mandado de segurança – cabimento – decisão interlocutória – juizado especial cível.

A Lei 9.099/95 regulamentou a instituição dos Juizados Especiais Cíveis, já prevista na Constituição da República 
de 1988, a fim de possibilitar o maior acesso dos cidadãos à justiça e ampliar a efetividade na solução dos litígios. 

Tal diploma normativo acolheu a sistemática dos Juizados de Pequenas Causas com algumas ressalvas, man-
tendo seu objetivo principal, que é dar efetividade e acessibilidade à sociedade.

Com a instituição dos Juizados Especiais o cidadão comum teve maior acesso à jurisdição, de forma célere 
e simplificada em questões vividas no dia-a-dia como, por exemplo, as relações de consumo. 

Segundo Ricardo Cunha Chimenti citado por Mariana Borges (BORGES, 2010, p. 05) [...] “um sistema ágil e 
simplificado de distribuição da justiça pelo Estado. Cuidando das causas do cotidiano de todas as pessoas [...] os 
Juizados Especiais aproximam a justiça e o cidadão comum, combatendo o clima de impunidade e de descontrole 
que hoje a todos preocupa”.

Mariana Borges ainda complementa:

Com a evolução da sociedade, surgiram conflitos urbanos, peculiares à civilização moderna, que versam 
sobre direitos transindividuais, relações de consumo, relações pulverizadas no conjunto social e direitos 
individuais não patrimoniais, sendo classificados como novos direitos. Para tais conflitos, faz-se neces-
sário criar uma justiça apta e efetiva, com uma estrutura e processamento diverso daquele contido na 
justiça comum, pois este seria impróprio para a eficácia na solução dos litígios.1 (BORGES, 2010, P. 05)

Neste sentido, os Juizados Especiais foram criados como estratégia do Estado para dar solução a questões de 
menor complexidade e de pequeno valor, democratizando o processo.

1 BORGES, Mariana. Juizados Especiais Cíveis, disponível em htpp://www.webartigos.com, capturado em 22 de outubro de 2010.
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2 BRASIL. (26 de Setembro de 1995). Lei dos Juizados Especiais Civeis e Criminais nº 9.099.
3 CÂMARA, Alexandre Freitas. Juizados Especiais Cíveis Estaduais, Federais e da Fazenda Pública: uma abordagem crítica. 6.ed. - Rio de Janeiro: 
Lúmen Juris, 2010, p. 126. 
4 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 669.
5 FONAJE - Fórum Nacional de Juizados Especiais. de http://www.fonaje.org.br. Acessado dia 15/10/2010.
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Ratifica Joel Dias Figueira Júnior:

Essa nova forma de prestar jurisdição significa, 
antes de tudo, um avanço legislativo de origem 
eminentemente constitucional, que vem dar 
guarida aos antigos anseios de todos os cida-
dãos, especialmente aos da população menos 
abastada, de uma justiça apta a proporcionar 
uma prestação de tutela simples, rápida, eco-
nômica e segura, capaz de levar à liberação 
da indesejável litigiosidade contida. (FIGUEIRA 
JÚNIOR, 2006, P. 23)

Para viabilizar este acesso democrático do cidadão 
à justiça, os Juizados Especiais são dotados de princípios 
sem os quais seria impossível exercer essa cidadania, 
bem como do direito ao contraditório e à ampla defesa, 
constitucionalmente assegurados.

A Lei dos Juizados Especiais nº 9.099, em seu artigo 
2º, fala sobre os princípios norteadores desse procedi-
mento especial: “o processo orientar-se-á pelos critérios 
da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 
processual e celeridade, buscando, sempre que possível, 
a conciliação ou a transação”.2

De acordo com Ricardo Cunha Chimenti (BOR-
GES, 2010, p.08), citado por Mariana Borges, os prin-
cípios que fundamentam o processamento dos Juizados 
Especiais Cíveis “convergem na viabilização do amplo 
acesso ao judiciário e na busca da conciliação entre as 
partes, sem violação das garantias constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa”. 

Visando ao atendimento destes princípios e a 
garantir um procedimento mais célere, a Lei n° 9.099/95 
apenas prevê o cabimento de três recursos nos processos 
que tramitam perante os Juizados Especiais Cíveis: 
o recurso contra a sentença (recurso inominado), os 
embargos de declaração e o recurso extraordinário. 

Recurso, na definição de Barbosa Moreira citado 
por Alexandre Freitas Câmara, é “o remédio voluntário, 
idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, 
a invalidação, o esclarecimento ou a integração da 
decisão judicial que se impugna.”3 Seria então o reexame 
das decisões judiciais.

Quanto ao recurso inominado, conforme o art. 
41 da Lei 9.099/95 cabe recurso de sentença proferida 
pelo juiz togado, exceto quanto àquelas de natureza 
homologatórias, tanto da conciliação quanto do laudo 
arbitral. Assim, as sentenças terminativas, que põe fim 
ao processo sem resolução de mérito, e as sentenças 
definitivas, que encerram o processo decidindo o 
objeto da demanda, estão sujeitas ao reexame através 
de recurso.

A sentença que homologa a conciliação e o laudo 

arbitral é irrecorrível.
Com o objetivo de simplificar os recursos, 

a Lei 9.099/95 adotou por sistemática recursal a 
admissibilidade de um único recurso, em atenção à 
celeridade processual e à informalidade. Trata-se de 
recurso inominado, cuja natureza jurídica é tão somente 
possibilitar o reexame da matéria decidida pelo juiz 
monocrático, com o objetivo de obter, o recorrente, 
outra decisão que lhe seja favorável.

O órgão competente para conhecer dos recursos 
dos Juizados Especiais é a Turma Recursal, composta 
por três juízes do primeiro grau de jurisdição. Nessa 
fase, é pressuposto de admissibilidade do recurso a 
representação por advogado.

No que tange ao recurso de embargos de decla-
ração, conforme conceitua Theodoro Junior; “dá-se o 
nome de embargos de declaração ao recurso destinado 
a pedir ao juiz ou tribunal prolator da decisão que afas-
te obscuridade, supra omissão ou elimine contradição 
existente no julgado.”4

A admissibilidade dos embargos de declaração, 
conforme o art. 48 da Lei 9.099/95, verifica-se na ocor-
rência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 
São cabíveis em face da sentença proferida pelo juiz ou 
do acórdão da Turma Recursal. 

Insta salientar que não são cabíveis embargos 
de declaração com finalidade exclusiva de pré-
questionamento, visando à interposição de recurso 
extraordinário, conforme Enunciado 125 do FONAJE5:

Nos juizados especiais, não são cabíveis em-
bargos declaratórios contra acórdão ou súmula 
na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, 
com finalidade exclusiva de pré questiona-
mento, para fins de interposição de recurso 
extraordinário (Aprovado no XXI Encontro 
FONAJE – Vitória/ES).6

Quanto ao Recurso Extraordinário, inobstante a 
omissão da Lei 9.099/95, admite-se o cabimento de 
recurso extraordinário contra decisão de Turma Recursal 
de Juizado Especial. 

Para o Supremo Tribunal Federal, a teor do que 
dispõe a súmula 640, “é cabível recurso extraordinário 
contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas 
causas de alçada, ou por turma recursal de juizado es-
pecial cível e criminal”.7

No mesmo sentido dispõe o Enunciado 63 do 
FONAJE que “contra decisões das Turmas Recursais são 
cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso 
Extraordinário”.8

A Lei n.° 9.099/95, que disciplina os Juizados 
Especiais Cíveis, não prevê a possibilidade de 
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9 BRASIL, FONAJE, Enunciado 15. Atualizados até o XXVII Fórum Nacional de Juizados Especiais.  Extraído de http://www.fonaje.org.br/2006/ Acessado 
dia  15/10/2010.
10 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Súmula 727. Extraído de  http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=630.NUME.%20
NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas em 21 de outubro de 2010. 
11 BRASIL, Constituição Federal de 1988, extraído de:http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_13.07.2010/art_5_.shtm, em 27 
de setembro de 2010.
12 SOUSA, Douglas Cavallini de, Mandado de segurança individual: breves considerações,  extraído de: http://www.datavenia.net/opiniao/mandado-
deseguranca.html em 27 de setembro de2010. 
13 NASCIMENTO, Bernardo Santana Alves, Mandado de Segurança, extraído de: http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3662/Mandado-de-
Seguranca?src=busca_referer em 27 de setembro de 2010.

impugnação de decisões interlocutórias em primeiro 
grau de jurisdição, motivo pelo qual há tanta  discussão 
doutrinária e jurisprudencial acerca do tema, debatendo-
se os juristas sobre a possibilidade de interposição de 
mandado de segurança visando a garantir o atendimento 
ao princípio do duplo grau de jurisdição. 

Não se admite, também, a utilização subsidiária 
do Código de Processo Civil quanto ao cabimento do 
recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 
e 557 do Código Buzaid, conforme se observa pela 
leitura do Enunciado 15 do FONAJE: “nos Juizados 
Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas 
hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC”.9 

Ademais, consoante disposto no enunciado da 
súmula 727 do STF, “não pode o magistrado deixar 
de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo 
de instrumento interposto da decisão que não admite 
recurso extraordinário, ainda que referente a causa 
instaurada no âmbito dos juizados especiais”.10

Conforme se observa, apenas se admite a 
interposição de agravo de instrumento de decisão que 
não admite o recurso extraordinário (544 e 557 do 
CPC). Todavia, o mesmo não ocorre com as decisões 
interlocutórias proferidas pelos juízes de primeiro grau, 
que visam a decidir questão incidente no processo.

Verifica-se então uma lacuna na legislação dos 
Juizados Especiais Cíveis, não havendo previsão de 
qualquer recurso cabível para que a parte que se sinta 
lesada se insurja acerca das decisões interlocutórias 
proferidas pelos juízes de piso. Entretanto, a doutrina 
e a jurisprudência vêm buscando solução para que não 
haja prejuízo ao principio do duplo grau de jurisdição, 
enfatizando-se os princípios da celeridade e economia 
processual que norteiam o procedimento dos juizados 
especiais cíveis.

Na busca dessa tão esperada solução, vem sendo 
admitido pela doutrina e jurisprudência pátria o cabi-
mento do Mandado de Segurança para atacar decisões 
interlocutórias proferidas no âmbito do microssistema 
da Lei 9.099/95.

O mandado de segurança consiste em ação civil 
de rito sumaríssimo, conforme entendimento da dou-
trina majoritária, encontrando previsão legal na Lei 
12.016/2009 e em nossa Carta Magna, como direito 
e garantia fundamental, em seu artigo 5º, inciso LXIX, 
que assim dispõe:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança 
para proteger direito líquido e certo, não am-
parado por habeas-corpus ou habeas-data, 
quando o responsável pela ilegalidade ou abu-
so de poder for autoridade pública ou agente 

de pessoa jurídica no exercício de atribuições 
do Poder Público;11

Nesse sentido, como bem explana DOUGLAS CAVALLI-
NI DE SOUSA sobre o conceito deste instituto:

Segundo os ensinamentos do mestre JOSÉ 
CRETELLA JUNIOR: o mandado de segurança 
trata – se de uma ação de rito sumaríssimo , 
mediante a qual todo aquele que, por ilega-
lidade ou abuso de poder, proveniente de 
autoridade Pública ou de delegado do Poder 
Público, certo e incontestável , não amparável 
por Habeas Corpus, ou tenha justo receio de 
sofre–la, tem o direito de suscitar o controle 
jurisdicional do ato ilegal editado, ou a remo-
ção da ameaça coativa, afim de que o Estado 
devolva, in natura, ao interessado, aquilo 
que o ato lhe ameaçou tirar ou efetivamente 
tirou, é o veículo mediante o qual se pede, 
normalmente, no Brasil ao Poder Judiciário, o 
exame do ato administrativo, eivado dos vícios 
mencionados (Cretella Junior, José / Direito 
Administrativo brasileiro. 2000, p. 921). 

Já a professora MARIA SYLVIA ZANELLA DI 
PIETRO conceitua o instituto nos seguintes 
termos: “mandado de segurança é a ação civil 
de rito sumaríssimo pela qual a pessoa pode 
provocar o controle jurisdicional quando sofrer 
lesão ou ameaça de lesão a direito líquido 
e certo, não amparado por Habeas Corpus 
nem Habeas Data, em decorrência de ato 
de autoridade, praticado com ilegalidade ou 
abuso de poder “(Di Pietro, Maria Sylvia Za-
nella / Direito Administrativo. 1999, p. 612).12 
(SOUSA, 2010)

Ainda tratando acerca do conceito de mandado 
de segurança, Bernardo Santana Alves Nascimento 
afirma que:

Mandado de segurança, ainda vale frisar, é 
uma ação de rito sumaríssimo, com status de 
remédio constitucional, pela qual a pessoa que 
sofrer ilegalidade ou abuso de poder ou receio 
de sofrê-la, oriundo de autoridade pública ou 
nos casos em que se é delegado a terceiros, 
não amparado por hábeas corpus ou hábeas 
data, para proteger o direito liquido, certo e 
incontestável do impetrante, pode-se utilizar 
esse remédio.13 (NASCIMENTO, 2010)

Já no que tange à natureza jurídica do Mandamus, 
DOUGLAS CAVALLINI DE SOUSA frisa que:
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A natureza jurídica do mandado de segurança, 
segundo ALEXANDRE DE MORAES: “Trata-se 
de uma ação constitucional civil, cujo objeto é 
a proteção de direito líquido e certo, lesado ou 
ameaçado de lesão, por ato ou omissão de au-
toridade Pública ou agente de pessoa jurídica 
no exercício de atribuições do Poder Público” 
(Moraes, Alexandre de/ Direito Constitucional. 
2002, p. 164).14 (SOUSA, 2010)

Entretanto, para que seja possível o cabimento do 
referido remédio constitucional, faz-se necessário o 
preenchimento de determinado requisitos como, por 
exemplo, que a decisão objeto do mandamus tenha 
ferido direito líquido e certo do impetrante.

Conforme nos explana Luciana Russo, “direito 
líquido e certo” objeto da ação de mandado de segu-
rança:

(...) é aquele que pode ser comprovado docu-
mentalmente de plano, sem a necessidade de 
dilação probatória. Caso haja necessidade de 
produzir provas (ouvir testemunhas, realizar 
perícias etc.), deve-se ingressar com uma ação 
comum, ou seja, somente quando for possível 
provar documentalmente, desde o início, o 
direito líquido e certo é que será caso de man-
dado de segurança.15 (RUSSO, 2010, p. 119)

Pedro Lenza, por sua vez, afirma que:

O direito líquido e certo é aquele que pode 
ser demonstrado de plano mediante prova 
pré-constituída, sem a necessidade de dilação 
probatória. Trata-se de direito “manifesto na 
sua existência, delimitado na sua extensão e 
apto a ser exercitado no momento da impe-
tração”.16 (LENZA, 2009, p. 733)

  
E ainda nessa esteira de pensamento, Pedro Lenza 

chama atenção para o fato de que, conforme enten-
dimento da doutrina majoritária, na verdade não é o 
direito que se apresenta líquido e certo, mas sim os fatos 
ensejadores do direito pleiteado: “Importante lembrar 
a correção feita pela doutrina à terminologia empregada 
pela Constituição, na medida em que todo direito, se 
existente, já é liquido e certo. Os fatos é que deverão ser 
líquidos e certos para o cabimento do writ.”17

Pois bem, ultrapassados estes esclarecimentos ini-
ciais sobre os institutos do Juizado Especial Cível e do 
Mandado de Segurança, mister se faz adentrar ao tema 
do presente artigo e verificarmos o entendimento legal, 
doutrinário e jurisprudencial quanto ao cabimento de 

recursos em face de decisões interlocutórias proferidas 
no microssistema da Lei 9.099/95.

Tendo em vista os princípios norteadores da Lei nº 
9.099/95 e sua forma simplificada em relação ao siste-
ma processual comum, o direito positivo não admite a 
utilização de recursos contra as decisões interlocutórias 
no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

A Lei 9099/95 prevê apenas dois tipos de recur-
sos, sendo eles o recurso inominado e os embargos de 
declaração. Isto porque a Lei 9.099/95 está voltada à 
promoção de celeridade no processamento e julgamen-
to de causas cíveis de menor complexidade, motivo 
pelo qual fora consagrada a regra da irrecorribilidade 
das decisões interlocutórias.

Apesar da absoluta inexistência, na Lei nº 9.099/95, 
de previsão de recursos cabíveis contra as decisões in-
terlocutórias, Alexandre Freitas Câmara ressalva:

Vê-se, pois, que é preciso examinar cuidado-
samente os mecanismos de impugnação das 
decisões judiciais postos à disposição dos juris-
dicionados pelo microssistema processual dos 
Juizados Especiais Cíveis, mesmo porque, não 
obstante a simplicidade das causas nele ajuiza-
das, nunca se pode afastar a possibilidade de 
que decisões erradas sejam proferidas, sendo, 
ainda, da natureza humana não se contentar 
com a decisão desfavorável que venha a ser 
proferida.18 (CÂMARA, 2010, p. 126)

Mesmo com esta ressalva Câmara entende que:

As decisões interlocutórias em geral, (...), de-
vem mesmo ser irrecorríveis, sendo certo que 
as matérias por elas decididas não podem, 
como conseqüência, ser alcançadas pela pre-
clusão.19 (CÂMARA, 2010, p. 142)

Nesse ínterim, a doutrina vem divergindo quanto 
à possibilidade de agravo para impugnação às decisões 
interlocutórias. Gustavo Peres Sala20 defende a impos-
sibilidade do referido recurso:

O princípio da irrecorribilidade, o não ca-
bimento do agravo e a ausência de outras 
garantias processuais sustentam a corrente que 
afirma ser a observância da Lei n° 9.099/95 
opção do autor. Este já sabe de imediato 
que, ao adentrar no juizado, estará abrindo 
mão de certas garantias que costuma ter no 
procedimento comum. Sabe que a informali-
dade e a oralidade, muitas vezes, acabam por 
prejudicar o due process of law. Sabe também 

14 SOUSA, Douglas Cavallini de, Mandado de segurança individual: breves considerações,  extraído de: http://www.datavenia.net/opiniao/manda-
dodeseguranca.html em 27 de setembro de2010. 
15 RUSSO, Luciana. Direito Constitucional – Coleção OAB Nacional – Primeira Fase, 3ª edição São Paulo: Saraiva, 2010, p. 119.
16 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 13 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 733.
17 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 13 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 733. 
18 CÂMARA, Alexandre Freitas. Juizados Especiais Cíveis Estaduais, Federais e da Fazenda Pública: uma abordagem crítica. 6.ed. - Rio de Janeiro: 
Lúmen Juris, 2010, p. 126. 
19 CÂMARA, Alexandre Freitas. Juizados Especiais Cíveis Estaduais, Federais e da Fazenda Pública: uma abordagem crítica. 6.ed. - Rio de Janeiro: 
Lúmen Juris, 2010, p. 142. 
20 SALA, Gustavo Peres inadmissibilidade do recurso de agravo no juizado especial cível extraído de http://www.angelfire.com/ut/jurisnet/art84.
html em 28 de outubro de 2010.
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que, necessitando de prova pericial, corre o 
risco de vê-la indeferida ou mesmo de ter que 
produzi-la imediatamente, mediante a apre-
sentação de parecer técnico. E, por último, 
tema desta pesquisa, sabe que o recurso de 
agravo, provavelmente, não lhe será admitido.
(SALA, 2010)

Outros se manifestam pela admissibilidade, con-
forme explana Joel Dias Figueira Júnior21:

Apesar da omissão legislativa a respeito do 
recurso de agravo, entendemos que sua 
aplicação não está totalmente excluída do 
microssistema.(FIGUEIRA JÚNIOR, 2006)

E completa:

A irrecorribilidade das decisões, na qualidade 
de um dos subprincípios integrantes da ora-
lidade, tem como regra o escopo de atingir 
apenas as decisões interlocutórias (não se 
aplica às sentenças, em atenção a outro prin-
cípio: o duplo grau de jurisdição), para evitar 
a paralisação dos atos, mesmo que parcial, 
ou ainda para evitar qualquer tumulto que 
possa prejudicar o bom e rápido andamento 
do processo. Mas essa orientação não pode 
ser recepcionada em termos absolutos, inclu-
sive nestes Juizados Especiais, porquanto o 
princípio em questão pressupõe a conclusão 
dos trabalhos num único ato e momento, qual 
seja a audiência de conciliação, instrução e 
julgamento, iniciada e concluída no mesmo 
dia. (FIGUEIRA JÚNIOR, 2006)

Neste sentido, os juristas contrários ao cabimento 
do agravo de instrumento sustentam ser possível o 
mandado de segurança como meio de impugnação de 
decisões interlocutórias por se tratar de um remédio 
constitucional que pode ser utilizado para atacar deci-
sões que não tenham recurso previsto no ordenamento 
jurídico. 

Assim se manifesta Rogério Reis Montargil22:

Entendo que o mandado de segurança pode 
atacar ato judicial de juiz do Juizado Especial, 
desde que seja fundamentado em receio de 
dano irreparável, para proteger direito líquido 
e certo, e presentes os demais requisitos desta 
ação mandamental. Até mesmo porque o 
jurisdicionado não pode ter preterido o seu 
direito constitucional ao remédio ora discuti-
do. (MONTAGIL, 2010)

Verificado o entendimento da doutrina, vejamos 
o entendimento jurisprudencial emanado de nossos 

Tribunais:
O Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária, 

no julgamento do Recurso Extraordinário 576.847-3, 
entendeu pelo não cabimento do mandado de segu-
rança para atacar decisões interlocutórias nos Juizados 
Especiais Cíveis, consagrando o princípio da celeridade 
processual inerente a esse microssistema:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL 
RECONHECIDA. MANDADO DE SEGU-
RANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR 
NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. 
ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA 
DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. 
Não cabe mandado de segurança das deci-
sões interlocutórias exaradas em processos 
submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A 
Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de 
celeridade no processamento e julgamento 
de causas cíveis de complexidade menor. Daí 
ter consagrado a regra da irrecorribilidade das 
decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não 
cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação 
subsidiária do Código de Processo Civil, sob a 
forma do agravo de instrumento, ou o uso do 
instituto do mandado de segurança. 4. Não há 
afronta ao princípio constitucional da ampla 
defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões 
interlocutórias podem ser impugnadas quando 
da interposição de recurso inominado. Recur-
so extraordinário a que se nega provimento.23

Todavia, os Tribunais pátrios não são uníssonos 
quanto ao cabimento de impugnação – seja Mandado 
de Segurança ou Agravo - contra a decisão interlocutória 
em sede de Juizado Especial Cível:

Conforme entendimento do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul24:

MANDADO DE SEGURANÇA. DESPACHO 
QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO. 
Diante da impossibilidade de interposição do 
recurso de Agravo de Instrumento no Juizado 
Especial Cível, admite-se o ajuizamento da 
Ação de Mandado de Segurança para solver 
a questão relativa à decisão interlocutória 
que negou seguimento ao recurso. Situação 
em que se determina a remessa do recur-
so para a Turma Recursal fazer análise da 
admissibilidade do recurso. SEGURANÇA 
CONCEDIDO. RELATOR: Afif Jorge Simões 
Neto, 28/07/2010, Mandado de Segurança 
71002508661.

Elucida o Tribunal de Justiça de São Paulo25:

21 FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Manual dos Juizados Especiais Cíveis e Federais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.
22 MONTAGIL, Rogério Reis. A problemática do mandado de segurança no juizado especial extraídohttp://www.facs.br/revistajuridica/edicao_ou-
tubro2001/corpodiscente/graduacao/Rog%E9rio%20Reis%20Montargil.doc em 18 de outubro de 2010.
23 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Jurisprudências. Extraído de http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp em 10 de de-
zembro de 2010.
24 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Jurisprudências. Extraído de http://www1.tjrs.jus.br/busca/?tb=juris  em 28 de outubro de 2010. 
25 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Jurisprudências. Extraído de https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid=761C7D1420D
F1F0EFB05507D1764647E em 22 de fevereiro de 2011.
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M A N D A D O  D E  S E G U R A N Ç A  n ° 
989.10.010378-2 – TJSP. Data do julgamen-
to: 14/12/2010. Data de registro: 02/02/2011. 
“MANDADO DE SEGURANÇA - Cabimento 
excepcional contra decisão monocrática de 
membro do próprio Colégio Recursal, não 
passível de outro recurso - Simplicidade e 
prova documental que permitem decidir de 
plano - Mero erro material cartorário na pu-
blicação de súmula do v. acórdão, invertendo 
o resultado, o que feriu direito liquido e certo 
do impetrante - Ordem concedida para deter-
minar a republicação, agora com o resultado 
correto, reabrindo-se o prazo recursal”.

Na mesma linha de pensamento, o Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal26 profere suas decisões:

DESCONHECIMENTO, MANDADO DE SE-
GURANÇA, IMPOSSIBILIDADE, SUBSTITUI-
ÇÃO, RECURSO JUDICIAL, RECLAMAÇÃO, 
NATUREZA MANDAMENTAL, IMPROPRIE-
DADE, VIA JUDICIAL, REFORMA, JUIZADO 
ESPECIAL, DESCABIMENTO, STF SÚMULA 
267. RITJDFT ART-184.
Não cabe mandado de segurança como recur-
so contra decisão interlocutória proferida por 
juizado especial, principalmente em razão da 
falta de previsão expressa na lei 9.099/95, o 
que faz do mandamus um remédio alienígena 
ao sistema dos juizados especiais. Liminar 
revogada. Processo extinto sem resolução de 
mérito. (20050910034315DVJ, Relator Rita 
de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira 
Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 
e Criminais do DF, julgado em 17/11/2009, 
DJ 29/07/2010 p. 322) Registro do Acórdão 
Número : 434997.

DESCONHECIMENTO, MANDADO DE SE-
GURANÇA, CONTRARIEDADE, DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA, JUIZADO ESPECIAL, INE-
XISTÊNCIA, PREVISÃO LEGAL, OBSERVÂN-
CIA, PRINCÍPIO, CELERIDADE PROCESSUAL. 
MANDADO DE SEGURANÇA NO ÂMBITO 
DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO-CABI-
MENTO.
1. O sistema recursal da Lei n. 9.099 prevê 
e admite apenas o recurso inominado e os 
embargos de declaração contra as sentenças 
proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. Não 
há na lei em referência previsão de recurso 
contra decisões interlocutórias ou qualquer 
outro meio de impugnação. Precedente do 
Supremo Tribunal Federal.
2.Mandado de segurança não conhecido. 
(20090710180475DVJ, relator Sandra Reves 
Vasques Tonussi, primeira turma recursal dos 
juizados especiais cíveis e criminais do DF, 
julgado em 24/11/2009, DJ 19/02/2010 p. 
97) Registro do Acórdão Número: 405035.

Entendimento do Tribunal de Justiça de Goiás27;

MANDADO DE SEGURANCA - CIVEL 
GOIANIA, TURMA JULGADORA RECURSAL 
CIVEL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, DJ 460 de 
16/11/2009. Mandado de segurança. lei n. 
9.099/95. Descabimento. Dada a celeridade 
no processamento e julgamento de causas 
cíveis de menor complexidade, não cabe man-
dado de segurança das decisões interlocutórias 
exaradas em processos submetidos ao rito da 
lei nº 9.099/95, uma vez que as tais decisões 
devem ser impugnadas quando da interpo-
sição de recurso inominado. Precedente do 
STF. Segurança não conhecida. 30/10/2009, 
DR(A). RODRIGO DE SILVEIRA.

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 
assim entende28:

2011.700.001204-8 - CONSELHO RECUR-
SAL - 1ª Ementa. Juiz(a) TIAGO HOLANDA 
MASCARENHAS - Julgamento: 17/01/2011 – 
TJRJ. Trata-se de mandado de segurança com 
pedido de medida liminar impetrado contra 
decisão que deferiu a antecipação dos efeitos 
da tutela, proferida pelo JUIZADO ESPECIAL 
CIVEL DO FORO REGIONAL DE NITERÓI/RJ, 
determinando que o impetrante se abstenha 
de efetuar descontos no contracheque do 
consumidor em razão de empréstimo não 
reconhecido pelo mesmo. O mandado de 
segurança não merece ser conhecido. Em 
recente julgado (RE 576847/BA) o Supremo 
Tribunal Federal decidiu pelo não cabimento 
de mandado de segurança para impugnar 
decisão liminar (pedido de antecipação de 
tutela) proferida em Juizado Especial Cível. 
A ementa do acórdão é a seguinte: “Cons-
titucional. Concessão de tutela liminar no 
sistema dos juizados especiais estaduais. 
Impossibilidade de recurso contra decisão 
interlocutória que antecipa os efeitos da tu-
tela. Mandado de segurança contra decisão 
judicial. Indeferimento liminar pela Turma 
Recursal. Repercussão geral” (RE nº576847/
BA Repercussão Geral no Recurso Extraordi-
nário, Relator Ministro Eros Grau julgamento 
01/05/2008, publicação 01/08/09). Nos casos 
de repercussão geral, como se reconheceu 
no RE nº 576847/BA, deve-se atentar para 
o tema específico de questão constitucional 
abordada, em interpretação que deve ser 
restritiva. Assim é que a vinculação que a re-
percussão geral acarreta aos demais órgãos do 
Poder Judiciário gera efeitos apenas nos casos 
de mandado de segurança impetrado contra 
decisão interlocutória que defere ou indefere 
antecipação de tutela, exatamente como se 
verifica no caso ora em julgamento. É forçoso 
reconhecer, destarte, a manifesta inadequação 

26 BRASIL, Jurisprudência do TJDFT, extraído de http://tjdf19.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?DOCNUM=2&PGATU=1&l=20&ID=62047,12603,17637&
MGWLPN=SERVIDOR1&NXTPGM=jrhtm03&OPT=&ORIGEM=INTER em 17/11/2010.
27 BRASIL, Jurisprudência do TJGO, extraído de http://www.tjgo.jus.br/jurisprudencia/juris-esp.php?acao=next em 02/11/2010.
28 BRASIL, Jurisprudência do TJRJ, extraído de http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw em 22 de fevereiro de 2011.
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da via eleita e a conseqüente impossibilidade 
de conhecimento do mandado de segurança, 
o que autoriza o indeferimento liminar da 
petição inicial. Aplicação, no caso, do dis-
posto no enunciado dos Juizados Especiais e 
das Turmas Recursais Cíveis abaixo transcrito: 
14.1.3 - Não havendo direito líquido e certo 
aferível de plano na inicial do Mandado de 
Segurança, deverá o mesmo ser apresentado 
para julgamento em mesa, indeferindo-se a 
inicial na forma do art. 8º, da Lei 1.533/51. Isto 
posto, indefiro a petição inicial do mandado 
de segurança. Custas pela impetrante. Sem 
honorários (súmulas 105 do STJ e 512 do STF). 
Oficie-se à autoridade apontada como coatora 
para ciência da impetração.

  
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim se 

manifestou29:

AGRAVO INTERNO NO  MANDADO DE 
SEGURANÇA Nº 100090025840.   RELATOR: 
DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. IMPETRAN-
TES: MARCOS AURÉLIO NASCIMENTO 
CONCEIÇÃO.  ANA CLÁUDIA BARBOSA 
CONCEIÇÃO. ADVOGADO: DANIEL BRIGE 
E OUTRO. A. COATORA: SEGUNDA TURMA 
DO COLEGIADO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 
LIT. PASSIVO: LEANDRO PIMENTEL MOREI-
RA. ADVOGADO: SEBASTIÃO RIVELINO DE 
SOUZA AMARAL. EMENTA: PROCESSUAL 
CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COM-
PETÊNCIA  ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL. 
DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. 
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. APLI-
CAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO RISTJ E DO RISTF.  
NULIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. DECI-
SÃO JUDICIAL. COLEGIADO RECURSAL. 
JUIZADO ESPECIAL. CONTROLE DA COM-
PETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. 
É cabível o julgamento de mandado de segu-
rança de competência originária dos tribunais 
mediante decisão monocrática do Relator. 2. 
Os Regimentos Internos do Supremo Tribunal 
Federal e do Superior Tribunal de Justiça admi-
tem expressamente o julgamento monocrático 
de recursos e pedidos, nos casos de intem-
pestividade, não cabimento, improcedência, 
contrariedade à jurisprudência dominante do 
Tribunal e evidente incompetência. 3. Segun-
do a orientação jurisprudencial dos Tribunais 
Superiores e do Pleno do TJES é  cabível o  
julgamento monocrático em mandado de 
segurança de competência originária dos 
tribunais.  Precedentes. 4. Eventual nulidade 
decorrente do julgamento monocrático de 
Mandado de Segurança de competência ori-
ginária dos tribunais resta  sanada diante da 
manifestação do Órgão Colegiado  ratificando 
a decisão do Relator. Precedentes do STJ. 5. É 
cabível Mandado de Segurança perante o Tri-

bunal de Justiça para controle da competência 
dos juizados especiais, ainda que a decisão 
tenha transitado em julgado. Precedentes STJ. 
6.Recurso desprovido. ACÓRDÃO. Vistos, 
relatados e discutidos estes autos, acordam os 
Desembargadores da SEGUNDA   CÂMARA 
CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, 
na conformidade da ata de julgamento e das 
notas taquigráficas, à unanimidade, rejeitar as 
preliminares arguidas, para quanto ao mérito 
e por maioria de votos, negar provimento 
ao recurso. O Sr. Desembargador José Paulo 
Calmon Nogueira da Gama votou com o 
Sr. Desembargador Relator. Restou vencido 
no mérito o Sr. Desembargador Substituto 
Fernando Estevam Bravin Ruy. Vitória (ES), 
13 de julho de 2010. Presidente. DESEM-
BARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. 
Relator Procurador de Justiça. (TJES, Classe: 
Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Mand 
Segurança, 100090025840, Relator: SAMUEL 
MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julga-
mento: 13/07/2010, Data da Publicação no 
Diário: 26/08/2010)

Finalizando o entendimento dos Tribunais pátrios, 
vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal 
de Justiça30:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO 
CONTRA ATO DE JUIZ INTEGRANTE DE 
JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ORIGI-
NÁRIA DA TURMA RECURSAL. PRECEDEN-
TES. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou 
compreensão no sentido de que compete às 
Turmas Recursais processar e julgar o man-
dado de segurança impetrado contra ato de 
magistrado em exercício no Juizado Especial, 
assim como do Juiz da própria Turma Recursal. 
Precedentes. 2. No caso dos autos, tem-se que 
a decisão agravada encontra-se em harmonia 
com o posicionamento pacificado por esta 
Corte, na medida em que assim definiu a 
controvérsia: “(...) o julgamento de mandado 
de segurança impetrado contra ato de juiz do 
Juizado Especial compete, também, ao órgão 
colegiado competente em grau recursal, e, 
pois, à Turma Recursal, não sendo invocável o 
artigo 108, inciso I, alínea “c”, da Constituição 
Federal”. 3. Agravo regimental a que se nega 
provimento. (AgRg no RMS 18.431/MT, Rel. 
Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, 
julgado em 29/09/2009, DJe 19/10/2009)   

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO 
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE 
MEMBRO DE TURMA RECURSAL DEFININ-
DO COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE 
DEMANDA. CONTROLE PELO TRIBUNAL DE 

29 BRASIL, Jurisprudência do TJES, extraído de http://www.tj.es.gov.br/cfmx/portal/Novo/Ementa_sem_formatacao_ACORD.cfm?CDRECURS=280260 
em 22 de fevereiro de 2011.
30 BRASIL, Jurisprudência do STJ. Extraído de www.stj.gov.br em 22 de fevereiro de 2011.
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JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DO WRIT. POSSIBILI-
DADE. 1. A questão posta nos autos cinge-se 
ao cabimento do Recurso em Mandado de 
Segurança para os Tribunais de Justiça con-
trolarem atos praticados pelos membros ou 
presidente das Turmas Recursais dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais. 2. O entendimen-
to do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no 
sentido de que a Turma Recursal dos Juizados 
Especiais deve julgar Mandados de Segurança 
impetrados contra atos de seus próprios mem-
bros. 3. Em que pese a jurisprudência iterativa 
citada, na hipótese sub judice, o Mandado 
de Segurança não visa à revisão meritória de 
decisão proferida pela Justiça especializada, 
mas versa sobre  a competência dos Juizados 
Especiais para conhecer da lide. 4. Inexiste 
na Lei 9.099/1996 previsão quanto à forma 
de promover o controle da competência dos 
órgãos judicantes ali referidos. 5. As decisões 
que fixam a competência dos Juizados Espe-
ciais - e nada mais que estas - não podem ficar 
absolutamente desprovidas de controle, que 
deve  ser exercido pelos Tribunais de Justiça e 
Tribunais Regionais Federais e pelo Superior 
Tribunal de Justiça. 6. A Corte Especial do STJ, 
no julgamento do RMS 17.524/BA, firmou o 
posicionamento de que é possível a impetra-
ção de Mandado de Segurança com a finali-
dade de promover controle da competência 
dos Juizadoss Especiais. 7. Recurso Ordinário 
provido. (RMS 26.665/DF, Rel. Ministro  HER-
MAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 26/05/2009, DJe 21/08/2009)   

Ao analisarmos as jurisprudências emanadas de 
nossos Tribunais pátrios, verificamos que o cabimento 
do mandado de segurança visando à impugnação 
das decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos 
juizados especiais cíveis é matéria que está distante de 
uma pacificação, havendo divergência entre as diversas 
cortes pesquisadas. 

Ante toda essa pesquisa junto à legislação, doutrina 
e jurisprudência pátrias, concluímos: 

Não se pode negar, por óbvio, a inexistência 
de previsão legal na Lei 9.099/95 acerca de recurso 
cabível em face de decisão interlocutória no âmbito 
dos Juizados Especiais Cíveis, sob a observância dos 
princípios da celeridade e simplicidade norteadores 
deste microssistema.

Por outro lado, não há como privar o jurisdicionado 
do direito à utilização do remédio constitucional 
do mandamus, notadamente quando se encontram 
presentes os requisitos autorizadores do citado remédio 
constitucional – direito líquido e certo e inexistência de 
previsão legal de recurso, de imediato.

Neste sentido, tem-se que a admissibilidade do 
remédio constitucional deve ser analisada de forma 
concreta, visando à garantia da prestação jurisdicional 
quando presentes os requisitos autorizadores de sua 
impetração.

Não se está defendendo, nesta pesquisa, a 
utilização do mandado de segurança como substituto 

de recurso, o que desvirtuaria a propedêutica do 
microssistema dos Juizados Especiais Cíveis.

O que se busca demonstrar é que sua utilização 
não pode ser vedada sob o pretexto do exacerbado 
formalismo processual, eis que o silogismo puro 
e simples não garante à parte a efetiva prestação 
jurisdicional e muito menos uma decisão de qualidade 
que hodiernamente é esperada quando se busca a 
pacificação dos conflitos por meio da jurisdição.  
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Interrogatório por carta precatória e 
princípio da identidade física do Juiz

Robert Ursini dos Santos
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Resumo
Este artigo tem como objetivo debater a possibilidade ou não de realização do interrogatório do acusado 

por meio de carta precatória após a reforma processual penal ocorrida em 2008, indicando opiniões doutrinárias 
e jurisprudenciais relativas ao tema.

Palavras-chave: interrogatório, carta precatória, juiz, nulidade.

Introdução
O interrogatório por meio de carta precatória é um assunto polêmico, porém a Lei 11.719/2008 inseriu na 

legislação penal o princípio da identidade física do juiz, na qual o juiz que presidiu a instrução deve proferir a 
sentença.

Sendo o interrogatório um típico meio de defesa, o presente artigo tem como objetivo demonstrar a preju-
dicialidade de oitiva do acusado por juiz diverso daquele que proferirá a sentença. 

Interrogatório e Princípio da Identidade Física do Juiz
O sistema jurídico penal, com a reforma processual de 2008, passou a prever a figura da identidade física 

do Juiz, ao dispor, no art. 399, §2º que O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença.
Em atenção ao mencionado artigo e à nova figura inserida no Processo Penal, vem à baila a discussão a respeito 

da possibilidade ou não, após a Lei 11.719/2008, de o interrogatório ser realizado por meio de carta precatória.
A modificação trazida pela reforma de 2008 se deu em razão de no processo penal haver a maior neces-

sidade de vinculação entre julgador e prova1, sendo o interrogatório, por sinal, verdadeiro meio de defesa e 
subsidiariamente um meio de prova, sendo a oportunidade de o réu se manifestar a respeito de sua versão para 
os fatos a ele imputados.

Conforme Sérgio Ricardo de Souza e Willian Silva:

(…) Com a Lei 10.792/03, a qual trouxe importantes modificações no regime jurídico do interrogatório 
judicial do réu, cobradas pela doutrina mais abalisada, que há muito vem reconhecendo que o ato 
processual em questão possui a natureza mista, consubstanciando-se não só em meio de prova – 
inserida no capítulo III do título do CPP – mas também em meio de defesa, pois visa a possibilitar 
o exercício da autodefesa, propugnado pelo princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV) e 
pelo direito de se entrevistar com o juiz natural (Pacto de São José da Costa Rica, art. 8º) (SOUZA, 
Sérgio Ricardo de Souza; SILVA, Willian. Manual de Processo Penal Constitucional: pós-reforma de 
2008. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2009. p. 380/381)

No mesmo Sentido:

(…) Note-se que o interrogatório é, fundamentalmente, um meio de defesa, pois a Constituição 
assegura ao réu o direito ao silêncio. Logo, a primeira alternativa que se avizinha ao acusado é 
calar-se, daí não advindo consequência alguma. Defende-se, apenas. Entretanto, caso opte por 
falar, abrindo mão do direito ao silêncio, seja lá o que disser constitui meio de prova inequívoco, 
pois o magistrado poderá levar em consideração suas declarações para condená-lo ou absolvê-lo. 
(Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9ª edição rev. Atual. E ampl. 
São Paulo: Editora RT, 2009, p. 404)

1 Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9ª edição rev. Atual. E ampl. São Paulo: Editora RT, 2009, p.733.
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2 6. PINTO, Ronaldo Batista. Prova Penal Segundo a Jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2000. 
3 Art. 400.  Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do 
ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como 
aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. (Redação dada pela 
Lei nº 11.719, de 2008). § 1o  As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou 
protelatórias. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). § 2o  Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. (Incluído 
pela Lei nº 11.719, de 2008).
4 Art. 222.  A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta 
precatória, com prazo razoável, intimadas as partes. § 1o  A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal. § 2o  Findo o prazo marcado, 
poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos. § 3o  Na hipótese prevista no caput deste 
artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens 
em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento. 
(Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009)

Sendo o interrogatório o momento de o acusado se 
manifestar a respeito dos fatos, é de suma importância 
que este seja realizado pelo juiz responsável por julgar 
a causa, pois é neste momento que o juiz poderá sentir 
as reações do interrogando: se vacila ou é firme no que 
diz, se demonstra sinceridade ou desonestidade, se re-
vela arrependimento ou frieza quanto ao ato delituoso 
que praticou.2

Segundo Tornaghi:

O interrogatório é a grande oportunidade que 
tem o juiz para, num contato direto com o 
acusado, formar juízo a respeito de sua per-
sonalidade, da sinceridade de suas desculpas 
ou de sua confissão, do estado  d’alma em 
que se encontra, da malícia ou da negligência 
com que agiu, da sua frieza e perversidade 
ou de sua elevação e nobreza; é o ensejo 
para estudar-lhe as reações, para ver, numa 
primeira observação, se ele entende o caráter 
criminoso do fato e para verificar tudo mais 
que lhe está ligado ao psiquismo e à formação 
moral (Tornaghi, Hélio, Compêndio de Proces-
so Penal, Rio de Janeiro: José Konfino, tomo 
III, 1967, p. 812)

Há de se ressaltar ainda que, de acordo com a 
letra fria da lei, toda a instrução deverá ser realizada 
numa única audiência, conforme art. 400 do CPP3: 
declarações do ofendido, inquirição das testemunhas, 
esclarecimentos dos peritos, acareações, reconhecimen-
to de pessoas e coisas e por último o interrogatório, o 
que na prática torna-se quase impossível em razão da 
extensão e das peculiaridades que ocorrem durante as 
audiências.

Em análise ao Código de Processo Penal, verifica-se 
que este apenas prevê, em seu art. 2224, a possibilida-
de de expedição de cartas precatórias para a oitiva de 
testemunhas, não havendo assim previsão legal para a 
realização de interrogatório por meio do mencionado 
instrumento processual.

A omissão não foi por acaso. O legislador quis, de 
acordo com o atual sistema processual, que o interro-
gatório fosse realizado pelo juiz natural.

Tal entendimento também é comungado por parte 
da doutrina:

“Nada obstante essa discussão fosse do 
conhecimento do legislador, com a feitura 
da Lei nº 10.792, de 2003, não se cuidou, 
corretamente, de fazer previsão quanto à 

possibilidade de expedição de carta precatória 
para o interrogatório. O caput do art. 185 do 
CPP, aliás, é muito claro a respeito: ‘O acusado 
que comparecer perante a autoridade judiciária 
, no curso do processo penal, será qualificado 
e interrogado na presença de seu defensor, 
constituído ou nomeado’ (Grifei). Pela dic-
ção normativa peremptória do dispositivo 
em destaque, verifica-se que a ausência 
de menção do interrogatório por meio de 
carta precatória não foi mera omissão. Até 
porque, como o interrogatório, agora, está 
catalogado como meio de autodefesa, a ser 
exercido após a produção de toda a prova em 
audiência, o juiz teria de realizar a audiência 
de instrução e julgamento, e no seu final, ao 
invés de passar a palavra para as razões finais 
pelas partes, e, em seguida, proferir sentença, 
determinar a expedição da carta precatória 
para o interrogatório, tudo em prejuízo da 
duração razoável do processo. (Walter Nunes 
da Silva Júnior, Reforma Tópica do Processo 
Penal: inovações aos procedimentos ordinário 
e sumário, com o novo regime das provas e 
principais modificações do júri, Rio de Janeiro, 
Renovar, 2009, p. 142).

Malgrado a intenção do legislador tenha sido ve-
dar a realização do interrogatório via carta precatória, 
sabe-se que o país tem dimensões continentais e que 
ainda não tem estrutura para aplicar o interrogatório 
por videoconferência, cuja previsão foi inserida pela 
reforma processual de 2008, devendo assim tal vedação 
ser mitigada, desde que não traga prejuízos ao réu.

O interrogatório por videoconferência está previsto 
no art. 185, §2º do CPP:

§ 2o  Excepcionalmente, o juiz, por decisão 
fundamentada, de ofício ou a requerimento 
das partes, poderá realizar o interrogatório do 
réu preso por sistema de videoconferência ou 
outro recurso tecnológico de transmissão de 
sons e imagens em tempo real, desde que a 
medida seja necessária para atender a uma 
das seguintes finalidades: I - prevenir risco 
à segurança pública, quando exista fundada 
suspeita de que o preso integre organização 
criminosa ou de que, por outra razão, possa 
fugir durante o deslocamento;  II - viabilizar 
a participação do réu no referido ato pro-
cessual, quando haja relevante dificuldade 
para seu comparecimento em juízo, por 
enfermidade ou outra circunstância pesso-
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al; III - impedir a influência do réu no ânimo 
de testemunha ou da vítima, desde que não 
seja possível colher o depoimento destas por 
videoconferência, nos termos do art. 217 
deste Código;  IV - responder à gravíssima 
questão de ordem pública. (Incluído pela Lei 
nº 11.900, de 2009)

Note-se que mesmo o interrogatório por videocon-
ferência, presidido pelo juiz da causa é excepcional. 
Iinclusive, comungamos do entendimento de que a 
única hipótese que autoriza o interrogatório por carta 
precatória é a prevista no inc. II do artigo acima, haja vis-
to que as demais hipóteses são prejudiciais ao acusado.

 Assim, o Juiz tem o dever de aplicar o princípio 
da razoabilidade juntamente com o princípio da pre-
valência do interesse do réu, a fim de mitigar a obriga-
toriedade de interrogatório pelo Juiz natural.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. 
INTERROGATÓRIO DO RÉU MEDIANTE 
CARTA PRECATÓRIA. MEDIDA RESERVADA 
PARA S ITUAÇÕES  EXCEPCIONAIS . 
DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A regra é que 
o interrogatório do réu deve ser realizado 
perante o juiz da causa. 2. Somente situações 
excepcionais poderiam recomendar o 
abrandamento da exigência, realizando-se o ato 
processual via carta precatória. 3. Denegação 
da Ordem.TRF4 - HABEAS CORPUS: HC 0 
RS 0011092-74.2010.404.0000. Relator(a): 
MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA. Julgamento: 
01/06/2010. Órgão Julgador: SÉTIMA 
TURMA. Publicação: D.E. 17/06/2010

O interrogatório por meio de carta precatória deve 
ser realizado apenas em casos excepcionais, sendo a 
regra a realização do interrogatório pelo juiz natural 
da causa.

Há porém, na doutrina, quem vede totalmente a 
realização de interrogatório por carta precatória:

Inovação das mais relevantes foi a adoção, 
tantas vezes reclamada pela doutrina, do 
princípio da identidade física do juiz, como 
se vê com todas as letras no teor do art. 399, 
§2º, do CPP. Antes previsto apenas no âmbito 
do processo civil (art. 132 do CPC) é agora 
definitivamente incorporado ao processo 
penal, onde se mostra muito mais urgente 
e necessário, por propiciar o indispensável 
contato físico e visual entre acusado e julga-
dor, bem como a colheita imediata da prova 
por aquele que, efetivamente, vai proferir a 
decisão. Como salienta RENÉ ARIEL DOTTI, 
escrevendo antes da reforma, ‘a ausência, 
no processo penal, do aludido e generoso 
princípio permite que o julgador condene, 
com lamentável freqüência, seres humanos 
que desconhece’ (O interrogatório à distância, 
Revista Consulex , n. 29, Brasília, maio 1999, 
p. 23). Acaba-se, assim, como na esdrúxula 
situação, por vezes vista, em que um juiz in-
terrogava o réu, outro ouvia as testemunhas e 

um terceiro proferia a sentença.” (Luiz Flávio 
Gomes, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo 
Batista Pinto, Comentários às reformas do 
Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito, 
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008, p. 342)

No que concerne à dita mitigação da obrigatorie-
dade do interrogatório pelo juiz natural, esta deve ser 
analisada de acordo com as seguintes questões:

a) Quando o acusado esta preso, é dever do 
Estado providenciar a escolta?

b) E no caso de o acusado estar solto e sem 
condições de se locomover até o distrito da 
culpa, como se deve proceder? 

Quanto à primeira questão, não há dúvidas de que 
deve o Estado providenciar o traslado do preso ao juízo 
da culpa, mesmo porque o acusado está sob custódia e 
responsabilidade deste. Não merecem prosperar alguns 
argumentos para a não realização do traslado do preso, 
como por exemplo a não realização do transporte em 
razão da periculosidade do acusado, haja visto que 
o Estado tem o dever de zelar pela segurança e pela 
escolta das pessoas sob sua custódia, se necessário 
com o aumento do número de agentes envolvidos na 
operação.

No mais, o próprio art. 399, §1º é claro quanto à 
responsabilidade do Estado em efetuar o traslado do 
réu, ao prever:

“§1º O acusado preso será requisitado para 
comparecer ao interrogatório, devendo o 
poder público providenciar sua apresen-
tação.”

Quanto ao problema do acusado solto, o mesmo 
também deve ser realizado no juízo da culpa. Parece-
nos, porém, que neste caso cabe a dita mitigação, po-
dendo o réu optar ou não pelo interrogatório no juízo 
onde corre o processo, desde que demonstre não ter 
condições de se deslocar até o distrito da culpa, por 
motivos de saúde ou outra circunstância pessoal. Isso 
se dá em razão de ferir o princípio da ampla defesa a 
imposição, por exemplo, de que o acusado residente 
em Rondônia seja obrigado a prestar interrogatório no 
Espírito Santo, quando não tenha condições financeiras 
para tal. 

Solução importante foi encontrada pelo Ministro 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO por ocasião do 
julgamento do CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 
99.023 - PR, onde este se manifestou, em seu voto, 
pela intimação do acusado solto para se dizer acerca 
do interesse de ser ouvido por carta precatória.

Consta no referido acórdão:

Com a introdução do princípio da identida-
de física do Juiz no processo penal pela Lei 
11.719/08 (art. 399, § 2o. do CPP), o Magis-
trado que presidir os atos instrutórios, agora 
condensados em audiência una, deverá pro-
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ferir a sentença, descabendo, em regra, que o 
interrogatório do acusado, visto expressamente 
como autêntico meio de defesa e deslocado 
para o final da colheita da prova, seja realizado 
por meio de carta precatória, mormente no 
caso de réu preso, que, em princípio, deverá 
ser conduzido pelo Poder Público (art. 399, 
§ 1o. do CPP); todavia, não está eliminada 
essa forma de cooperação entre os Juízos, 
conforme recomendarem as dificuldades e as 
peculiaridades do caso concreto, devendo, em 
todo o caso, o Juiz justificar a opção por essa 
forma de realização do ato. (…)
Se não for o caso de absolvição sumária 
(art. 397), o Juiz, ao designar o dia e a hora 
para a audiência de instrução e julgamento, 
na intimação, deverá oferecer a oportuni-
dade de a ré ser ouvida por meio de carta 
precatória, caso não possa comparecer 
no Juízo processante. (CC 99023/PR, Rel. 
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, 
DJe 28/08/2009).

Há de se ressaltar mais uma vez que a regra geral 
é que o interrogatório seja realizado pelo juiz natural, 
porém há casos que tal imposição é prejudicial ao acu-
sado, devendo ser aplicado o já mencionado princípio 
da prevalência dos interesses do réu (in dubio pro reo), 
ressaltando-se que tal procedimento só poderá ser 
realizado enquanto não forem efetivamente instaladas 
as salas para videoconferência.

Neste sentido, o acusado tem o direito de ser 
interrogado pelo juízo do distrito da culpa, podendo, 
dependendo do caso, ser realizado o interrogatório 
por meio de carta precatória, desde que o réu se 
manifeste expressamente a respeito da inexistência 
de prejuízo pela realização do ato processual em 
comarca diversa.

Havendo a respectiva expedição da carta pre-
catória, o juízo deprecado deve negar cumprimento, 
em razão da incidência do princípio da identidade 
física do Juiz e da não previsão legal para a realização 
do ato.

Caso o juízo deprecante insista na oitiva do acu-
sado por carta precatória, este deve suscitar conflito de 
competência a ser resolvido pelo Tribunal competente, 
tendo em vista a patente violação a princípios proces-
suais e no prejuízo ao réu.

Conclusão
Com a entrada em vigor da Lei 11.719/08, que 

introduziu o princípio da identidade física do Juiz no 
processo penal (art. 399, § 2o. do CPP), bem como a 
falta de previsão legal para a realização de interrogatório 
por carta precatória, deve o interrogatório ser realizado, 
sob pena de nulidade, pelo Juiz natural da causa, que 
é aquele que irá proferir a sentença,  podendo porém, 
em casos excepcionais, tal regra ser relativizada, quan-
do ficar patente que a exigência de oitiva do réu no 
distrito da culpa cerceará seu direito de defesa, como 

no caso do réu estar enfermo ou em razão da distância 
este não ter condições financeiras para se locomover 
ao Juízo da instrução.
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O Cotidiano Escolar e a Estética 
da Existência como Potência para a 

Invenção do Currículo1

Dulcimar Pereira2

Tânia Mara Zanotti Guerra Frizzera Delboni

Nos corredores da escola...
Uma das minhas estudantes contou-me que, na escola onde ela leciona, 
um dos meninos de uns cinco anos foi flagrado pela diretora em ple-
na disparada pelos corredores. Imediatamente, a autoridade resolveu 
exercitar seu poder.
- “Rafael, você sabe onde você está? Está numa ES-CO-LA!”.
- “Professora, eu sei que estou num COR-RE-DOR”. Parou um minuto 
e completou vitorioso:
- “Não é um andador”. 
E seguiu veloz...
(LINHARES; QUELUZ; LINHARES, 2008, p.70)

Crianças! Elas sempre têm muito que falar... E como nos surpreendem! É claro que muitas vezes não são 
ouvidas, mas, mesmo assim, encontram maneiras de dizer e de praticar o espaço onde estão. Na escola, também 
isso acontece: elas estão durante todo o tempo cercadas com seus deveres e responsabilidades, mas subvertem 
essas lógicas e encontram outras maneiras de ser e estar nesse espaçotempo3 e  “[...] continuam seu velho ofício, 
reeditado em cada tempo e espaço, girando o mundo ao contrário, estremecendo velhas maneiras de percebê-lo 
e intervindo despretenciosa e repentinamente, virando tudo de ponta-cabeça” (LINHARES et al., 2008). 

Dessa maneira, alunos e alunas inventam outros currículos e vão incorporando-os às suas vivências na 
escola. Segundo Carvalho (2007), o currículo apresenta tanto a dimensão do vivido como a do concebido 
(diretrizes, propostas, planos, etc.) no cotidiano escolar e para além dele e, sendo o concebido e o vivido 
diferentes faces do mesmo fenômeno, uma perpassa à outra, “[...] envolvendo nesse movimento tanto 
processos de normalização, de sujeição, como a produção de movimentos de resistência em seus saberes, 
fazeres e poderes (2007, p. 96-97).

O ambiente escolar, ainda que sob a égide da disciplina, com o rigor das filas, dos horários, dos regulamentos, 
vive outros atravessamentos que incorporam às suas histórias as táticas (CERTEAU, 1994) de seus praticantes. 
E as crianças, com as suas brincadeiras, sejam no pátio, no momento do recreio, ou da sala de aula inventam 
currículos que alteram as lógicas da escola e que também proporcionam encontros, desencontros, relações a 
partir do cuidado de si e do outro, o que Foucault (2006a) chama de estética da existência. 

Entendemos que há modos de fazer e de criar conhecimentos diferentes daqueles instituídos/legitimados 
pela modernidade, pautados na linearidade e hierarquização de saberes organizados em um tronco comum. E 
a noção de rede nos ajuda a pensar em uma outra maneira, em uma arte de tecer saberes, fazeres e significados 
no cotidiano escolar e em tantos outros cotidianos da prática coletiva. 

É nessa direção que o presente estudo busca apresentar as práticas de alunos e alunas produzindo/inventando 
currículos, no cotidiano escolar, a partir das maneiras de saber, fazer, brincar... Assim, buscamos compreender como 
os alunos e alunas das séries iniciais de uma escola de ensino fundamental do município de Vitória, ES, tecem 
seus conhecimentos entrelaçados com os outros tantos do coletivo em um movimento de invenção curricular. 
Utilizamos, para a produção dos dados, o “mergulho” (ALVES, 2001) no cotidiano escolar, entendendo-o como 
potência para a criação, produção e invenção de possibilidades, discussões, buscas de alternativas, fabricação, 
enfim, como espaçotempo que potencializa a criação e invenção da vida.

1 Este trabalho é parte integrante da pesquisa “O cotidiano escolar como comunidade de afetos/afecções em suas conversações e imagens: cultura, 
currículo e formação de professores”. Equipe responsável: Profª Drª Janete Magalhães Carvalho (coordenadora), Dulcimar Pereira  (doutoranda), Larissa 
Rodrigues (mestranda), Sandra Kretli, (doutoranda), Sandra Maria Machado (mestranda), Tânia Mara Zanotti Guerra Frizzera Delboni (doutoranda). 
Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Agência de Fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
2 Doutorandas em Educação pelo Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo.
3 Arte de escrita aprendida com Nilda Alves na qual a junção de duas ou mais palavras aproxima, entrelaça e amplia os seus sentidos.
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Pensar o cotidiano e erguê-lo à condição de 
espaço e tempo privilegiado de produção 
da existência e dos conhecimentos, crenças 
e valores que a ela dão sentido e direção, 
considerando-o de modo complexo e com-
posto de elementos sempre e necessariamente 
articulados, implica em não poder dissociar a 
metodologia em si das situações estudadas por 
seu intermédio. Essa talvez seja uma das forças 
dessa metodologia, que não coloca como 
partes distintas as diversas dimensões que en-
volvem a pesquisa, ou seja: a teoria e a prática; 
os saberes formais e os saberes cotidianos; o 
modelo social e a realidade social; os dados 
relevantes e os irrelevantes cientificamente; os 
observadores e os observados; o conteúdo e a 
forma, etc (OLIVEIRA, 2002, p. 41).

Acreditamos que a criação curricular se dá em 
processo, em redes de conhecimento  que são tecidas, 
entrelaçadas, trançadas com os conhecimentos de 
outros tantos sujeitos e seus processos de subjetivação.  
Entendemos que o cotidiano escolar é o espaçotempo 
de uma experiência coletiva em busca de  outras/novas 
invenções possibilitando maneiras felizes e expansivas 
de conviver, de viver com si e com os outros. 

Nas suas artes de fazer (CERTEAU, 1994) os 
praticantes do cotidiano inventam, criam, descobrem 
outras/novas maneiras de usos dos espaçotempos. 
Assim, mesmo que a instituição escolar tenha a sua 
organização espacial, o regulamento que rege sua 
vida interior, as atividades organizadas e, mesmo que 
as diversas pessoas que lá vivem têm suas funções e 
lugares bem definidos, Certeau (1994) nos mostra, 
em suas teorias das práticas cotidianas, maneiras de 
fazer que produzem outros modos de existir, praticar e 
ressignificar o cotidiano escolar. 

Essas outras formas possíveis de fazer engendram 
nesses processos outros modos de subjetivação que 
caminham na contra-mão da hegemonia criando es-
paços de liberdade em que se inventam outras singu-
laridades e maneiras de viver, produzindo uma estética 
da existência, a partir do cuidado de si e do outro. Os 
processos de invenção praticados no cotidiano escolar 
potencializam saberes e fazeres em favor da valorização 
da vida, da criação, da liberdade, da imaginação e da 
construção de outros modos de existir que se deslocam 
ou desviam das ações que os normalizam. 

Assim, entendemos que o cotidiano escolar, em 
sua complexidade, possibilita a invenção e a construção 
de outros modos de existir, de viver e de conhecer, 
expandindo a vida para uma estética da existência, 
baseada no cuidado de si e do outro. Aí está a potência 
do cotidiano escolar: intensificar, gerar e transbordar o 
movimento na/da vida.

A Estética da Existência como
o Cuidado de Si

Foucault (2006a) parte do conceito do “cuidado de 
si” para investigar o modo pelo qual um sujeito pode se 

constituir analisando-o a partir de práticas que tinham 
grande importância na Antigüidade clássica e que têm 
relação com o que se chamava, em grego, epiméleia 
heautoû e, em latim, cura sui. 

Segundo Foucault (2006a, p. 4), “epiméleia he-
autoû “é o cuidado de si mesmo, o fato de ocupar-se 
consigo, de preocupar-se consigo, etc” e na antigüidade, 
a ética como prática de liberdade, girou em torno do 
imperativo: “cuida-te de ti mesmo”. Entretanto,  para 
a historiografia da filosofia a questão do conhecimento 
do sujeito, do conhecimento do sujeito por ele mesmo 
foi apresentada pela expressão “conhece-te a ti mesmo” 
(em grego, gnôthi seautón). Foucault, então, problema-
tiza o fato da filosofia ocidental ter privilegiado o uso do 
“conhecimento de si”, desconsiderando e esquecendo 
a noção do “cuidado de si”. 

Ao potencializar a filosofia como um estilo de vida 
e não com o objetivo de descobrir uma verdade (tal 
como o propôs a racionalidade moderna), Foucault des-
vincula a noção de ética às tradições morais:  o “bem” 
e o “mal” não são contraditórios, entre o um e o outro 
não há uma lei transcendental que diga o que cada 
um deva ser. Assim, a preocupação de Foucault “[...] é 
com a ética, com o que rompe as fronteiras das morais 
vigentes e leva o sujeito a se transformar, estilizando sua 
existência na presença do outro”  (COSTA, 1999, p. 11).  
Problematizar a ética, no presente, é entendê-la como 
processo de subjetivação, isto é, de como nos constituí-
mos como sujeitos de nossas próprias ações. O cuidado 
de si leva-nos a um ethos, a uma forma de vida, a uma 
arte da vida, cujas práticas,  atitudes e exercícios  de si 
se dão na relação com o outro. Foucault, convida-nos, 
então, que reflitamos constantemente nossa relação 
com a verdade, conosco mesmo e com o outro para 
que possamos questionar-mos: o que temos feito de nós 
mesmos? Como devemos nos conduzir? A potência está 
na invenção de possíveis, na invenção de uma estética 
da existência, em fazer da vida uma obra de arte, um 
ethos que engendra um mundo de experimentações.

Reiteramos que, para Foucault, o “cuidado de 
si” ou o “rapport à soi” _ a relação consigo _ não nos 
remete a uma prática individualista,  pois, é  na relação 
com o si, que reside as relações com o outro. Assim,  “o 
outro ou outrem é indispensável na prática de si [...]” 
(FOUCAULT, 2006a, p. 158). O cuidado de si necessita 
da presença, da inserção, da intervenção do outro como 
relação de si para consigo e para com o outro. Prática 
de si que é, ao mesmo tempo, uma prática social, 
sendo que a dimensão da prática é sempre política:  
“A estética da existência, na medida em que ela é uma 
prática ética de produção de subjetividade, é, ao mesmo 
tempo, assujeitada e resistente: é, portanto, um gesto 
eminentemente político” (REVEL, 2005, p. 44).

A ética consiste numa relação consigo mais criativa 
que nos leva à prática da liberdade.  A liberdade, para 
Foucault, são as possibilidades de ação e é o que poten-
cializa o fazer de nossa vida uma obra de arte.  Uma vida 
criativa e inventiva, onde haja experimentação de novas 
formas de afetos, de novas formas de relacionamento, 
de novas possibilidades de existência. 

Assim, o cotidiano escolar pode ser um “laboratório 
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de existência”? Como o cotidiano escolar e a estética da 
existência engendram novas condições de existência? 
Como alunos e alunas desejam, anseiam por uma outra 
estética da existência baseada no cuidado de si e do 
outro inventando novos/outros currículos?  

Alguns movimentos presentes no cotidiano esco-
lar parecem demonstrar a busca por outros modos de 
praticar o cotidiano escolar, baseando-se nos encontros 
de si e com o outro, nos fluxos, nas intensidades das 
relações de saber, conhecer e viver.
 

As Brincadeiras, seus Espaços e 
Regras Próprias4...

Não é por falta de brinquedo
Que a gente vai deixar

De sorrir e cantar com alegria
Não é por falta de brinquedo 

Que a gente vai deixar de brincar
Se não tem, a gente cria.

(Brincadeira Barata)5 

Hora do recreio. Correrias, gritos, alegrias, brin-
cadeiras, lanches, conversas... Inicialmente, o que nos 
chamou a atenção, foi a grande quantidade de meninos 
sentados em um elevado (cerca de 50 cm do chão) que 
fica no pátio coberto da escola. A falta de um espaço 
ao ar livre na escola também chama a atenção6. Os dois 
únicos espaços disponíveis para os alunos ficarem no 
horário do recreio são o pátio coberto e a quadra de es-
portes (onde também acontecem as aulas de Educação 
Física). Aproximamo-nos dos meninos e perguntamos 
o que eles estavam fazendo: “Estamos jogando bafo!”, 
responderam. Vimos que eles estavam, em duplas, com 
várias cartas na mão, sendo que algumas eram colocadas 
no chão (uma em cima da outra, formando um monte), 
viradas para baixo, para que outro colega, ao bater forte 
no chão com a mão aberta ou com a mão levemente 
em “forma de concha”, tentasse virá-las pelo avesso. Se 
o colega conseguisse virar as cartas, ele ficava com elas. 
Eles jogavam em duplas, um tentando virar o máximo 
de cartas para ganhá-las. É preciso fazer muita força. 
Tentamos jogar, mas as mãos doem muito, ficam bem 
vermelhas. As cartas são do “Pokemon” e do “X Men”, 
sendo que, conforme um aluno explicou-nos, alguns 
elementos das cartas (ou personagens) representam a 
evolução de outros. Um personagem vai se evoluindo 
em vários outros, onde cada um ganha um nome e uma 
valoração utilizada em outro jogo.

Para esses meninos, o tempo disponível para o 
recreio é todo usado para o “jogo do bafo”. Há algumas 
cartas novas, outras já velhas e amassadas por tantas 
mãos que já a pegaram. Perguntamos se eles não se 

importavam em perder (alguns perdem muitas cartas, 
de 15 a 20 em cada jogada) e eles nos explicaram: 
“Não! Porque a gente pode ganhar em outras rodadas”. 
Notamos que há um movimento próprio desses alunos: 
ninguém pega cartas a mais, não há brigas, discussões, 
ninguém se vangloria de ter ganhado uma quantidade 
maior de cartas. O movimento do jogo é o que impor-
ta, é a relação que se estabelece no espaçotempo do 
cotidiano escolar, que potencializa encontros, amizades 
e mais brincadeiras mesmo sendo em um espaço físico 
exíguo. As professoras nos disseram que até na sala de 
aula eles pedem para jogar: “Professora, depois que eu 
terminar o dever eu posso jogar?”. Elas disseram que é 
“a febre do momento”.

As meninas não participam do jogo com os meni-
nos. É como se aquele “terreno” (tanto o jogo quanto o 
espaço físico) fosse exclusivo para os meninos. Quando 
algumas alunas nos viram fotografando os jogos, elas 
começaram a se aproximar: “Tia, deixa eu ver.”. “Tia, 
tira foto da gente!”. “Tia, ficou bom?”. Sentimos uma 
aproximação com as crianças das séries iniciais. Elas 
querem conversar, perguntam sobre nós, o que estamos 
fazendo na escola, ficam “grudadas”, próximas, mexem 
com os nossos cabelos, tocam-nos. Bem, já que elas não 
jogam bafo, perguntamos o que elas mais gostavam de 
fazer na hora do recreio. A resposta foi: “Brincamos de 
pique pega”. Mas, logo a conversa se estendeu: “Tem 
também: pique alto que, para a pessoa não ser pega, ela 
deve subir em algum lugar mais alto que o chão; pique 
baixo onde a pessoa deve se abaixar para não ser pega); 
pique fruta que, ao ser pega, a pessoa deve dizer o nome 
de uma fruta; pique parede, onde a pessoa deve encostar 
a mão na parede para não ser pega;, pique esconde, 
onde a pessoa se esconde para não ser pega;, pique 
gelo, onde a pessoa deve ficar igual  uma estátua, sem 
se mexer”. Perguntamos também qual o local da escola 
que elas mais gostam de ficar: “A quadra! Porque a gente 
pode brincar de pular corda, de bola, de queimada... “.

Nessas brincadeiras praticadas e inventadas no 
pátio ou na quadra, elas vão promovendo encontros 
(também desencontros!), mas produzindo os currículos 
da escola através do que aprendem, vivem, usam... 
Através das experimentações, alunos e alunas vão 
inventando e potencializando a vida na e da escola.

O Recreio, os Cheiros,
as Burlas...

Assim que o sinal bate às 9h30 os vão alunos saindo 
das salas e seguindo direto para a fila no refeitório. Ou 
melhor, eles vão iniciando uma fila, já que ainda não 
havia ninguém ali. Após alguns poucos minutos já há um 
grande número de alunos dispostos um atrás e, algumas 
vezes, ao lado de outro/s. Dentre as regras do refeitório, 

4 Os dados da pesquisa foram produzidos através de observações, conversas, cheiros, toques, idas e vindas no/do/com o cotidiano escolar e seus praticantes.
5 GUEDES, Hardy. CD Pra cantar na escola.
6 A questão do barulho da e na escola sempre foi uma problemática. As casas vizinhas são muito próximas e as reclamações do barulho eram constantes. 
Também o bairro é próximo ao aeroporto o que também causava problemas para a escola. A cobertura no pátio e na quadra é justificada por essas 
situações.
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eles já sabem também que para repetir a merenda só 
depois de todos terem sido servidos uma vez. 

“Qual será a merenda de hoje?”, perguntamo-nos. 
Era macarrão a bolonhesa com salada de alface. Que 
cheiro bom vem da cozinha!!... Mas... e que cheiro de 
fritura é esse? Hoje é terça-feira, dia de feira na rua da 
escola! Há também um cheiro que vem de fora e que 
compete com o da merenda da escola: Uma barraca 
que fica na direção da entrada da escola e onde é ven-
dido pastel com caldo de cana. Mas fritura, refrigerante, 
maionese, presunto, catchup.... Com certeza não fazem 
parte de um cardápio orientado por um profissional da 
área de Nutrição. Nessa escola, a alimentação servida 
para as crianças é orientada por uma nutricionista da 
Secretaria de Educação e esse tipo de alimento defini-
tivamente não entra. Não mesmo?!

Em uma das idas e vindas na escola, vimos várias 
alunas comendo pastel com caldo de cana, no horário 
do recreio, mas não sabíamos como elas tiveram aces-
so ao lado de fora da escola, já que há dois portões 
para serem vencidos, além do/a agente de vigilância 
que controla a entrada e a saída. Perguntamos à 
coordenadora como as alunas compravam o lanche, 
se alguma pessoa da feira vinha vender no portão 
da escola, etc. Ela nos respondeu que era proibida 
a venda desse lanche na escola, pois pastel é fritura 
e ainda mais aqueles que contém presunto que é 
vetado pela nutricionista da SEME7: “Se a equipe de 
nutrição vir isso, dá até processo contra nós”.  Mas, 
ela disse: “Se alguma mãe, ao trazer os filhos para a 
escola, compra o lanche, não podemos fazer nada”. 
Dizendo isso, a coordenadora saiu e nos deixou à 
procura de mais respostas para nossas indagações. 

Como havia vários alunos e alunas comendo pastel 
com caldo de cana, ficamos instigadas para saber como 
conseguiram.  Para a nossa surpresa, alguns falaram: 
“A professora de Artes foi lá na barraca e eu pedi para 
comprar para mim”. E ainda: “A avó da minha amiga 
toda a terça-feira traz para ela e eu peço também para 
mim”. A tática é a seguinte: os alunos levam o dinheiro 
para a escola e assim que aparece alguém “disponível”, 
eles pedem para comprar o lanche para eles. Quanta 
criatividade! Assim, os praticantes do cotidiano escolar 
utilizam-se de desvios, burlas, para inventar outros 
modos de viver para além dos valores, fazeres e saberes 
determinados e normalizados pela escola. Além da me-
renda da escola (macarrão com salada) e do pastel com 
caldo da feira na rua da escola, há outras guloseimas que 
os alunos consomem e compram na cantina: biscoito de 
polvilho, picolé, misto quente. E há os que trazem de 
casa: barra de cereal, biscoito doce, mini-bolinho, maçã 
e o “chips”. Mas também há o que é “conquistado”: 
nesse dia, junto a um aluno que estava com um pacote 
de “chips”, três colegas estavam seguindo-o tentando 
abocanhar algumas porções. 

As cores, os cheiros e os sabores do recreio tam-
bém são variados e são compostos pelas táticas das 

crianças e das suas maneiras de viver a escola e seus 
espaçostempos.

A “Caverna”, os Encontros,
as Confidências...

Eu tenho que achar um lugar pra esconder as 
minhas vontades [...]. Ah, essas eu não quero 
mais mostrar. De jeito nenhum. (NUNES, 2002)

A “caverna” é um espaço debaixo da escada que 
dá acesso às salas de aula do segundo andar.  É muito 
disputado no horário do recreio, apesar de ser impos-
sível ficar em pé ali. Como fica embaixo da escada, 
o vão entre o chão e a estrutura da escada deve ter, 
aproximadamente, 70 centímetros. É ali também que 
nos intervalos entre as atividades, os alunos do tempo 
integral8 refugiam-se, trocam segredos, sentem-se mais 
à vontade. 

Quando indagados sobre o que de “bom” havia 
ali na “caverna”, os alunos respondem: “É o lugar da 
solidão [abaixa a cabeça com vergonha], da paixão, dos 
recadinhos(risos), dos lero-leros, das fofocas, das Anas-
Carolinas, dos beijos, não escreve isso não, em tia. É uma 
verdadeira cama, tem gente que até dorme”. 

Como eles mesmos disseram, a “caverna” é um 
espaço praticado que as crianças vão incorporando aos 
seus currículos tecidos no cotidiano escolar. É um lugar 
onde só eles entram, é lugar de encontros, de confidên-
cias. É a possibilidade de ficar “fora” da confusão, da 
correria  dos outros alunos e “dentro” de si, habitado 
por tantos outros. É um lugar onde não se é visto por 
todos, mas por si próprio. A estética da existência aqui 
é a prática/exercício da resistência como possibilidade 
de inventar práticas de liberdade. Na “caverna” a tes-
situra dos currículos dá-se por meio do entrelaçamento 
das redes de conversações (CARVALHO, 2008) vividas 
pelos alunos, na escuta, no silêncio, no toque, na fala, 
na solidão... Solidão, muitas vezes, sozinha e conjunta.   

Enfim, dos Movimentos 
Praticados: os Currículos 

Produzidos pelas Crianças
O cotidiano escolar praticado pelas crianças dessa 

escola e as maneiras como vão encontrando maneiras 
não só de burlar, mas de buscar na relação com outros 
a estética da existência, potencializa entre e para elas 
momentos felizes. Nesse sentido, Snyders (2001) ressalta 
a importância de dar visibilidade aos fragmentos felizes 
existentes na escola, contrapondo a visão de unidade 
de ensino desprovida de prazer, de beleza, de alegria. 
Nesse sentido, o autor afirma que [...] gostaria de uma 
escola onde a criança não tivesse que saltar as alegrias 

8 Programa de Educação em Tempo Integral: instituído pelo governo do município em algumas escolas a partir do ano de 2007. Os alunos atendidos 
são aqueles considerados em situação de “risco social”. Nas escolas participantes há uma média de 40 alunos por turno que além das aulas regulares, 
têm a jornada diária ampliada, almoçam e realizam atividades dentro e fora da escola.
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da infância, apressando-se, em fatos e pensamentos, 
rumo à idade adulta, mas onde pudesse apreciar em sua 
especificidade os diferentes momentos de suas idades 
(SNYDERS, 2001, p. 29).   

Assim, com seus modos de ser, fazer, brincar... e 
com as linhas de fuga em relação aos engessamentos 
dos horários, das regras, das filas, das aulas... alunos 
e alunas vão desenhando os currículos a partir das 
experiências vividas, vão inventando uma poética e 
estética da vida na sua relação com si e com o outro. 
O cotidiano escolar com os seus atravessamentos, sua 
complexidade e multiplicidade potencializa a ação, 
invenção e criação de currículos.

O cuidado de si possibilita a criação de novos/
outros processos de subjetivação que implica movi-
mentos de processos inventivos. Trata-se, então, de 
produzir, criar, inventar novos modos de subjetivida-
de, novos estilos de vida, novos modos de relações, 
novos encontros dos corpos. Pensar o cotidiano es-
colar e a estética da existência como potência para 
a invenção do currículo é apostar na multiplicidade, 
na possibilidade de experimentar, agenciar, compor, 
promover encontros, fluxos, enfim, é possibilitar a 
invenção a partir dos encontros, das conversações, 
das resistências, das singularidades.
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O Mito da Avaliação Revisitado: uma 
Análise sobre as Concepções e Práticas 

da Avaliação no Ensino Superior
Maria Aparecida Bussular1

Resumo
O presente artigo foi elaborado a partir de reflexões e revisão bibliográfica sobre o complexo tema da avaliação 

que está intrinsecamente vinculado ao processo de ensino e aprendizagem. O ato de educar e a tarefa avaliativa 
só se completam e alcançam sua essência quando cumprem um efeito educativo sobre os alunos, ou seja, quan-
do se vinculam à regulação moral, autenticidade, respeito mútuo, ética profissional e o estímulo à confiança do 
aluno em seus pontos fortes e superação das dificuldades. Assim, este artigo pretende possibilitar aos docentes 
do ensino superior interessados em analisar e re-significar a avaliação adotada em sua prática pedagógica, uma 
reflexão sobre as definições para tal processo, bem como identificar suas funções no contexto escolar. Além dis-
so, apresenta instrumentos de avaliação que podem, mediante planejamento cuidadoso e reflexivo, possibilitar 
fecundas avaliações.

Palavras-chave: educação – avaliação - estratégias avaliativas - formação docente.

Abstract
This article was prepared from the reflections and literature review about the complex issue of evaluation 

which is intrinsically connected to the teaching and learning process. The acts of educating role to the students, 
i.e., when they are connected to the moral regulation, authenticity, mutual respect, professional ethics and stimulus 
to student’s self-confidence concerning his strengths and difficulties. Thus, this article intends to allow graduation 
professionals, who are interested in analyzing and giving new meaning to the evaluation system adopted in their 
pedagogical practice, to reflect on the definitions of this process, as well as to identify their role in the school 
context. This work also presents evaluation instruments which may, before careful and reflective planning, permit 
fruitful evaluations.

Key-words: education – evaluation - evaluation strategies - teacher qualification.

Introdução 

Avaliar é ato inerente à vida humana. Avaliamos e somos avaliados  repetidas vezes em atividades do dia-
a-dia. Escolher a roupa adequada à situação e ao clima é avaliação. Avaliamos também a comida que estamos 
preparando ou degustando, avaliamos nossas possibilidades e limitações financeiras, a maneira adequada de nos 
expressarmos em dada situação, enfim, não só avaliamos como emitimos pareceres sobre o que avaliamos todo 
o tempo, contudo, ninguém “morre de medo” de tais ações e pareceres.

Nesses casos, “a avaliação se destina ao diagnóstico e, por isso mesmo à inclusão; destina-se à melhoria 
do ciclo de vida [...] por si, é um ato amoroso” (LUCKESI, 2002,  p. 180). Mas, quando se trata de avaliação no 
contexto escolar tudo se torna diferente, sinistro, amedrontador,  não agimos mais tão descontraídos assim. Por 
quê? Quem tem, de fato, medo de ser avaliado?

Temos todos!  Alunos, professores e instituição escolar nos sentimos acuados perante a avaliação. As experi-
ências que muitos de nós vivenciamos ao longo de nosso percurso escolar contribuíram para que, infelizmente, 
tenhamos tanta dificuldade em compreender a avaliação como uma fonte de aperfeiçoamento para alunos, 
equipe docente e instituição.

A falta da formação pedagógica, muitas vezes negligenciada pelo professor, acarreta descrença na implemen-
tação de atitudes e pressupostos que favorecem o ato de ensinar.  Nesse panorama, o ato de avaliar, intrínseco 
ao de ensinar, resulta inadequado às necessidades dos alunos.

1 Pedagoga, Ms. em Ciências da Educação pelo Instituto Pedagógico Latino-americano y Caribeño – IPLAC. Professora de Fundamentos da Educação 
Infantil I, Literatura Infantil e História da Educação II da Faculdade Capixaba de Administração e Educação - UNICES.
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Diante do exposto, formula-se a seguinte pergun-
ta: Como avaliar o conhecimento do aluno no ensino 
superior?

Este artigo propõe-se a revisitar o tema da ava-
liação e responder a essa pergunta, dissertando sobre 
a avaliação, seus pressupostos e instrumentos. Não 
pretende, e não poderia esgotar um tema tão fecundo 
de inquietações e dúvidas, apenas se apresenta como 
parte de uma longa discussão sobre o assunto.

Avaliação da Aprendizagem: 
Conceitos e Posições

A temática da avaliação ocupa sempre grande 
espaço entre as discussões de caráter educacional. 
Muito se falou e se tem falado sobre o assunto. No 
entanto, muitas questões pertinentes ao ato de avaliar 
no ensino superior continuam sem respostas preci-
sas, principalmente para professores e alunos que 
experimentam, continuamente o drama de avaliar 
e ser avaliado.

Faz-se necessário, então, rever alguns conceitos e 
posições sobre o significado dessa ação. O termo “ava-
liar” tem sua origem no latim, provém da composição 
“a-valere”, que quer dizer “dar valor a...”. Isso significa 
que avaliar implica atribuir valor a algo. Todavia não se 
esgota aí, porque segundo Luckesi (2002, p. 93):

O ato de avaliar implica coleta, análise e 
síntese dos dados que configuram o objeto 
da avaliação, acrescido de uma atribuição de 
valor ou qualidade, que se processa a partir da 
comparação do objeto avaliado com um de-
terminado padrão de qualidade previamente 
estabelecido para aquele tipo de objeto. O 
valor ou qualidade atribuídos ao objeto con-
duzem a uma tomada de posição a seu favor 
ou contra ele. E o posicionamento a favor ou 
contra o objeto, ato ou curso de ação, a partir 
do valor ou qualidade atribuídos, conduz a 
uma decisão nova: manter o objeto como está 
ou atuar sobre ele. 

Incorpora-se ao conceito de avaliação a idéia de 
que uma tomada de posição a respeito do produto da 
avaliação deve ser ato contínuo, pois “a avaliação é 
um julgamento de valor sobre manifestações relevantes 
da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão” 
(LUCKESI, 2002, p. 33).

A avaliação é “um dos elos do processo que em seu 
transcurso nos dá a medida de que o aprendido pelo 
estudante se aproxima do objetivo proposto” (ÁLVARES 
DE ZAYAS 1999, p. 134, tradução da autora).

Assim, segundo o autor, avaliar constitui-se em uma 
etapa do processo de ensino e aprendizagem capaz de 
revelar aos nele envolvidos em que medida os objetivos 
propostos estão sendo alcançados.

Libâneo (1994, p. 195), ao elaborar o conceito 
de avaliação, demonstra concordar com as opiniões 
já apontadas:

A avaliação é uma tarefa didática necessária 
e permanente do trabalho docente, que deve 
acompanhar passo a passo o processo de ensi-
no e aprendizagem. Através dela, os resultados 
que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho 
conjunto do professor e dos alunos são com-
parados com os objetivos propostos, a fim de 
constatar progressos, dificuldades, e reorientar 
o trabalho para as correções necessárias.

Uma definição que parece apontar a idéia que ora 
se considera bastante interessante e pouco discutida no 
cenário da avaliação no ensino superior é a elaborada 
por Castro Pimienta (1992, p. 7), quando afirma que 
avaliar a aprendizagem é “analisar qualitativamente os 
avanços que se efetuam sistematicamente no aluno em 
relação ao rendimento acadêmico e o nível de desen-
volvimento de sua personalidade ao longo de um ciclo 
de ensino [...]”  (Tradução da autora).

Há, no mínimo, três pontos fundamentais a serem 
explicitados nas idéias propostas pelo autor acima. O 
primeiro diz respeito à análise qualitativa que envolve 
a função de avaliar. Parece claro que o produto e o 
próprio processo de ensino e aprendizagem deve ser 
avaliado do ponto de vista da qualidade, ou seja, o 
fundamental é que todos os aspectos presentes no ato 
de ensinar e aprender devem ser enfocados numa pers-
pectiva em que valorizar o alcançado é mais importante 
que estandardizá-lo.

Todavia, um olhar atento às práticas mais usuais de 
avaliação revela que os papéis de verificação e quanti-
ficação (por meio de notas) se traduzem no ato mesmo 
de avaliar. Tanto professores como alunos atribuem às 
notas e ao desempenho acadêmico uma função estan-
que: aprovar ou reprovar.

A ação de aprovar ou reprovar remete ao segundo 
ponto a ser explicitado: a sistematicidade inerente à fun-
ção de avaliar. Assim, o processo de ensino e aprendiza-
gem é fonte inesgotável de sucessivas análises, reflexões, 
encaminhamentos, enfim, retroalimentação. Portanto, 
do ponto de vista do acompanhamento sistemático pre-
sente no ato de avaliar, o “aprovar ou reprovar” perde 
relevância se o produto final da avaliação escolar é a 
formação da personalidade dos alunos.

Este se constitui no terceiro ponto que se propõe 
a explicitar: se a instituição escolar tem como objetivo 
formar o cidadão (pessoa, profissional) que se pretende, 
atuante e transformador da realidade social, reprovar 
ou aprovar, apenas, não atende a tal anseio.

O ato de educar e, por conseguinte, o ato de 
avaliar requer atitudes conscientemente planejadas e 
articuladas por todos os envolvidos. Esse terceiro ponto 
é o menos abertamente reconhecido, tanto pelos siste-
mas do ensino superior, como por professores e alunos.

O sistema clássico de avaliação, na maioria dos cur-
sos de graduação, favorece uma relação utilitarista com 
o saber. Conhecimentos, habilidades e competências 
adquiridas ao longo de um curso só são valorizados se 
puderem ser certificados com notas aceitáveis.

Tal regime torna muito difícil despertar o interesse 
dos alunos pelo saber por si só, pelo sentido que dá 
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à realidade, pelo crescimento pessoal que propicia, 
pela satisfação que proporciona ao sujeito que busca 
aperfeiçoar-se continuamente. É lógico que não se pode 
culpar os alunos pela relação utilitarista que estabelecem 
com o saber (PERRENOUD, 1999), todavia, espera-se 
que professores cada vez mais conscientes busquem 
alternativas para a formação de um aluno/sujeito inte-
lectualmente desenvolvido, ativo, culto, criador, ético 
e solidário.

A formação capaz de garantir aos alunos o desejo 
pelo saber passa, inevitavelmente, pela construção de 
aspectos da personalidade dos mesmos, referentes ao 
conhecimento de suas particularidades e envidamento 
de esforços para encaminhamentos de superação das 
dificuldades e auto-regulação de sua aprendizagem. 
Acredita-se que a avaliação, parte constitutiva do 
processo de ensino e aprendizagem, contribua efeti-
vamente para o alcance desse objetivo.

Os Sujeitos do Processo 
Avaliativo: Quem Avalia?

Quem é Avaliado?
Pode-se afirmar que as situações de avaliação en-

volvem “[...] a objetividade e a subjetividade, tanto em 
relação ao professor como aos alunos” (LIBÂNEO, 1994, 
p. 203). É preciso considerar que os alunos aprendem 
de maneira diferente porque são sujeitos históricos, e, 
histórias de vidas diferentes condicionam suas relações 
com o mundo e distinguem a forma de aprender.

No entanto, atendendo-se somente às condições 
internas e necessidades dos alunos, compromete-se 
o cumprimento das exigências sociais requeridas no 
ensino superior. Assim, é necessária ao professor uma 
reflexão consistente de sua prática pedagógica, com o 
objetivo de reconstruí-la permanentemente. Segundo 
Hoffmann (2003, p. 19), “a avaliação deixa de ser um 
momento terminal do processo educativo [...] para se 
transformar na busca incessante de compreensão das 
dificuldades do educando e na dinamização de novas 
oportunidades de conhecimento”.

Nessa perspectiva, a avaliação no processo de en-
sino e aprendizagem nos cursos superiores deve focar 
os sujeitos e os objetivos dessa ação. É então preciso 
superar a aparente ambiguidade entre os objetivos do 
ensino e as condições internas dos alunos. Minimizar 
exigências em termos de rendimento escolar devido às 
condições dos alunos não parece procedimento viável. 
Tampouco será ético determinar objetivos cujo alcance 
esteja acima das possibilidades reais dos alunos. Superar 
esse imbróglio requer criatividade por parte dos profes-
sores e instituições de ensino.

Sérias convicções éticas, pedagógicas e sociais de-
vem permear a tomada de decisões na elaboração de 
currículo dos cursos e suas estratégias de avaliação, pois:

Definitivamente, a avaliação [...], na medida 
em que se articula ao próprio processo ensino 
e aprendizagem, converte-se em instrumento 

fundamental de regulação do mesmo e é in-
dissociável do marco de referência conceptual 
que se analisa. [...] Converte-se, além disso, 
em um importante meio para interrogar a 
pertinência dos diferentes elementos que 
configuram o currículo, sua organização e as 
relações concretas manifestadas num contexto 
específico. Tudo isso justifica fartamente a 
exigência de que este tipo de avaliação seja 
habitual no ensino e de que se capacitem os 
profissionais que nela intervêm para realizá-
la, além do voluntarismo e da boa dose de 
intuição com que um significativo número de 
professores abordam esta difícil tarefa (MIRAS 
e SOLÉ, 1996, p. 383).

No entanto, não é tarefa fácil para o professor 
aceitar que, enquanto avalia seus alunos, também 
é avaliado, assim como são avaliadas as técnicas e 
estratégias que utilizou ao ensinar. Adotar postura dia-
lética no processo de ensino e aprendizagem e, mais 
especificamente, no ato de avaliar, resulta em tarefa 
talvez incompreensível para maioria dos professores 
que reproduzem na função docente a educação que 
receberam.

São anos e anos de formação numa escola tradi-
cional onde professores e alunos assumiam distintos 
papéis. Os primeiros como protagonistas, organizadores 
e controladores. Os segundos como sujeitos passivos e 
conformados com a estrutura vigente. Posto isso, como 
compreender a “deposição das armas da avaliação?” 
Como permitir aos alunos participação ativa num pro-
cesso encarado como forma de controlar a atividade 
discente?

A preparação dos professores para o entendimento 
de uma teoria da avaliação que permita libertar-se da 
mesma como punição, classificação e um fim em si 
mesma, é o grande desafio das instituições de ensino 
superior que pretendem se estruturar para ensinar 
e promover personalidades, logrando nos alunos a 
preparação para uma vida melhor, para si mesmos e 
para a sociedade em que estão inseridos, a partir da 
apropriação da cultura.

A reflexão, condição e necessidade da prática 
docente, permite ao professor o desenvolvimento de 
atitudes e idéias mais liberais e democráticas perante 
a avaliação. Para Libâneo (1994, p. 202)  “a avaliação 
é, também, um termômetro dos esforços do professor. 
Ao analisar os resultados do rendimento escolar dos 
alunos, obtém informações sobre o desenvolvimento 
do próprio trabalho”.

Pode ser útil ao professor indagar-se: “Deixo 
suficientemente claros aos alunos os objetivos que 
pretendo atingir?” “Discuto com meus alunos e os 
ouço durante a elaboração do contrato didático?” “Os 
conteúdos são acessíveis, significativos e bem dosados?” 
“Consigo comunicar-me, adequadamente, com todos 
os alunos?” “Dou a atenção necessária aos alunos com 
mais dificuldades?” “Os métodos e recursos utilizados 
foram adequados?”

Essas e outras questões, se conscientemente 
respondidas, sugerem ao professor que os resultados 
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obtidos pelos alunos no processo avaliativo são indi-
cativos não só do desempenho dos mesmos, mas, de 
forma muito mais abrangente, são indicativos de todo 
o percurso do projeto de ensino e aprendizagem de 
qualquer instituição educacional.

Luckesi (2002, p. 118) afirma que:

A avaliação atravessa o ato de planejar e de 
executar; por isso, contribui em todo o per-
curso da ação planificada. A avaliação se faz 
presente não só na identificação da perspectiva 
político-social, como também na seleção de 
meios alternativos e na execução do projeto, 
tendo em vista a sua construção. Ou seja, a 
avaliação, como crítica de percurso, é uma 
ferramenta necessária ao ser humano no 
processo de construção dos resultados que 
planificou produzir, assim como o é no redi-
mensionamento de direção da ação.

Nesse sentido, ao invés de “temer” ser também 
avaliado, o professor precisa conscientizar-se da im-
portância de rever planejamento, métodos, avaliação e 
todos os procedimentos adotados. É mister reconhecer 
que sua atuação não é infalível e que sempre é possível 
aprimorar, caso se deseje construir coletivamente o 
processo de ensino e aprendizagem.

Luckesi  (2002, p. 167) conclui com maestria as 
idéias de parceria subjacentes ao ato de ensinar:

Planejamento, execução e avaliação são 
recursos da busca de um desejo. Para tanto, 
é preciso saber qual é o desejo e entregar-se 
a ele. No nosso caso, importa saber que é o 
desejo com ação pedagógica que praticamos 
junto aos educandos e se queremos estar 
entregues a ele, a fim de que possamos cons-
truir os resultados satisfatórios com o auxílio 
do planejamento, execução e avaliação, au-
xiliando o desenvolvimento dos educandos,  
ao mesmo tempo que processamos nosso 
autocrescimento. 

   

Avaliação:
Funções e Tipos

Para o alcance de seus propósitos, a avaliação 
educativa adota diferentes formas. Muitas são as classi-
ficações elaboradas por diferentes autores e estudiosos 
desse tema: LUCKESI (2002); HOFFMANN (2003); 
BLOOM, HASTINGS E MADAUS (1971,1981) citados 
por MIRAS E SOLÉ (1996); entre outros.

Contudo, embora haja variedade de nomencla-
turas adotadas, há uma certa generalização quanto a 
algumas categorias de tipos e funções de avaliação. Não 
cabe aqui uma apresentação detalhada de cada tipo e 
função, pois, para os propósitos deste artigo (dadas às 
questões de espaço/tempo), cumpre refletir em que 
medida instituições e professores do ensino superior 
podem se valer das reflexões aqui suscitadas.

De acordo com Luckesi (2002, p. 150): 

[...] a avaliação da aprendizagem é um 
mecanismo subsidiário do planejamento e 
da execução. É uma atividade subsidiária e 
estritamente articulada com a execução. É 
uma atividade que não existe nem subsiste 
por si mesma. Ela só faz sentido na medida 
em que serve para o diagnóstico da execução 
e dos resultados que estão sendo buscados e 
obtidos. A avaliação é um instrumento auxiliar 
da melhoria dos resultados.

Assim, torna-se necessária uma análise e re-
significação dos tipos e funções da avaliação adotada 
no ensino superior. Se se pretende que esteja a serviço 
de uma proposta interessada em que o aluno aprenda 
e se desenvolva, não pode continuar sendo utilizada 
apenas para aprovar/reprovar alunos através dos exames 
e provas finais aplicadas ao término do semestre.

Há que se resgatar o efeito educativo da avaliação 
que, segundo Castro Pimienta (1992, p. 21-22), se 
refere a:

[...] qualidade da relação entre alunos e 
professores durante a avaliação, precisão de 
conceitos e termos empregados na comunica-
ção avaliativa, atitude positiva do aluno ante 
a avaliação, atenção às diferenças individuais, 
argumentação das qualificações outorgadas, 
participação individual e grupal dos alunos 
e atenção às condições objetivas e subjetivas 
(tradução da autora).

O ato de educar e a tarefa avaliativa só se com-
pletam e alcançam sua essência quando cumprem um 
efeito educativo sobre os alunos, ou seja, quando se 
vinculam à regulação moral, autenticidade, respeito mú-
tuo, ética profissional e o estímulo à confiança do aluno 
em seus pontos fortes e superação das dificuldades.

É necessário que o professor conceba o ato avalia-
tivo como um trabalho intensivo, capaz de revelar as 
potencialidades dos alunos, os avanços e dificuldades 
por eles vivenciados, visando saltos qualitativos rumo 
ao desenvolvimento pessoal e coletivo.

A compreensão das diferentes funções da avaliação 
pode contribuir para que o professor atinja tais obje-
tivos. Aqui, analisar-se-ão três tipos de avaliação que 
não são, em absoluto, excludentes entre si, senão que 
são complementares e possuem função específica no 
processo de ensino e aprendizagem.

A avaliação diagnóstica ou inicial é “utilizada com 
finalidades prognosticas; é a que informa sobre as 
capacidades que um determinado aluno possui para 
abordar um novo conteúdo de aprendizagem” (MIRAS 
e SOLÉ, 1996, p. 377-378).

Tal avaliação deve ser utilizada pelo professor para 
que possa organizar um planejamento mais eficiente, 
pois, conhecendo aspectos importantes da “bagagem” 
que possuem seus alunos, poderá elaborar a sequen-
ciação dos conteúdos capaz de atender às necessidades 
dos mesmos e os propósitos do curso.

Contudo, os instrumentos utilizados para a avalia-
ção com a finalidade de diagnóstico, devem ser selecio-
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nados com cuidado por parte dos professores. Não se 
trata aqui de determinar que os alunos não “possuem 
base” para os propósitos do curso e assim rotulá-los 
como “incapazes” ou criticar, acirradamente, os níveis 
anteriores de ensino.

Nesse caso, já conhecidas as fragilidades da educa-
ção básica brasileira e seus efeitos no desenvolvimento 
cognitivo dos alunos, tratar-se-á de determinar que 
procedimentos adotarão a instituição e os professores 
com vistas a possibilitar aos alunos as aprendizagens 
necessárias. Se realizada de forma transparente, sem 
caráter de acusação e culpabilidade dos alunos, poderá 
gerar cumplicidade entre todos os envolvidos na busca 
de soluções adequadas.

Já a avaliação formativa ou processual, como é mais 
comumente conhecida,

[...] permite uma dupla retroalimentação. Por 
um lado, indica ao aluno sua situação relativa 
às diferentes etapas pelas quais deve passar, 
para efetuar uma determinada aprendizagem; 
por outro, indica ao professor como se desen-
volve o processo de ensino e aprendizagem, 
assim como seus aspectos mais conquistados 
e os mais conflitivos (MIRAS e SOLÉ 1996, p. 
382-383).

Assim  sendo, a avaliação formativa ajusta-se ao 
paradigma que aponta o ensino como um processo de 
tomada de decisões, e o professor como o encarregado 
de tomá-las. Nesse caso as decisões não afetam a credi-
tação dos sujeitos envolvidos, mas o processo de ensino 
e aprendizagem e o rumo das intervenções pedagógicas 
(MIRAS e SOLÉ, 1996).

Nas palavras de Luckesi (2002, p. 93),  tal  tipo de 
avaliação “direciona o objeto numa trilha dinâmica de 
ação”. Equivale a dizer que todo processo educativo 
não pode prescindir de reflexão, redirecionamento, 
enfim, de retroalimentação, sob pena de, de fato, não 
configurar a aprendizagem.

Miras e Solé (1996, p. 383) concluem as idéias 
anteriores desta forma:

Em sua própria acepção, o conceito de ava-
liação formativa remete a uma caracterização 
dinâmica da situação educativa, na qual ocor-
rem múltiplas mudanças e interações de todos 
os tipos entre os elementos que a configuram. 
Isso implica aceitar que nem tudo está dito 
previamente à colocação em prática de uma 
determinada seqüência didática, assim como 
renunciar ao pressuposto de que a instrução 
consegue seus fins indefectivelmente.

Tradicionalmente, no âmbito educativo, a avaliação 
é entendida como controle para determinar o grau de 
domínio do aluno em relação aos conteúdos propos-
tos e permitir creditar uma qualificação (nota) que é 
indicativa da credibilidade da aprendizagem realizada. 
(MIRAS e SOLÉ, 1996). Normalmente,  ocorre no final 
de um ciclo educativo e proporciona um balanço da 
aprendizagem do aluno.

Sua periodicidade pode, dependendo da insti-
tuição, ocorrer em outros momentos, todavia, o mais 
comum é configurá-la como uma estratégia para o 
cumprimento de exigências legais. Assim, só se avalia ao 
final do período/curso/semestre para aprovar/reprovar 
os alunos.

Utilizada nesse momento do processo educativo 
e dessa forma “dificulta as possibilidades de feedback 
sobre o mesmo. A necessidade de levar em conta não 
unicamente aquilo que se aprende, mas também como 
se aprende.” (MIRAS e SOLÉ, 1996, p. 381 grifo da au-
tora). Dependendo, então, da perspectiva que constitui 
as concepções pedagógicas de instituições de educação 
e professores, é possível, como diz Cook (citado por 
DEPRESBITERIS, 2000, p. 55), conferir à avaliação:

[...] uma função energizante que se faz sentir 
no momento em que o aluno visualiza os 
meios de atingir os objetivos propostos. O 
aluno sente-se estimulado a trabalhar de forma 
produtiva quando percebe que: (a) há uma 
finalidade no trabalho que o professor propõe; 
(b) seus resultados são estudados juntamente 
com o professor e (c) seu desempenho é com-
parado com ele próprio, e seus progressos e 
dificuldades são vistos a partir de seu próprio 
padrão de desenvolvimento, necessidades e 
possibilidades.

Tais pressupostos fazem toda a diferença no decor-
rer do processo, já que o comprometimento pessoal do 
aluno com sua aprendizagem é condição fundamental 
se queremos que se torne autônomo e evolua da con-
dição de regulação de sua aprendizagem pelo professor 
à auto-regulação.

Outro aspecto favorável à auto-regulação é a 
certeza que tem o aluno de que será sempre avaliado 
a partir de seu próprio desenvolvimento. O mito de 
“aluno ideal” gera desânimo àqueles que se acreditam, 
ou são induzidos a acreditar, jamais atingir tal patamar. 
A melhor medida é comparar “o aluno antes de” e 
“o aluno depois de” como uma forma de respeito às 
particularidades e diferenças individuais.

Resumindo, pode-se citar Depresbiteris (2000, 
p. 67):

A função da avaliação [...] numa perspectiva 
mais restrita seria: (1) recolher informações 
nos objetivos, utilizando instrumentos válidos 
e precisos; (2) interpretar as informações reco-
lhidas com base em critérios preestabelecidos, 
identificando objetivos atingidos e não atingi-
dos; (3) planejar atividades de recuperação 
para os alunos que não atingiram os critérios 
estabelecidos.

Todavia, cabe ainda explicitar a terceira função da 
avaliação apontada pela autora citada, referente às ativi-
dades de recuperação para os alunos que não atingiram 
os objetivos propostos. A finalidade de tal recuperação 
é ajudar o aluno a descobrir aspectos importantes da 
tarefa realizada que não constituem conhecimento 
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real com o objetivo de que se comprometam, alunos e 
professores, na busca de estratégias adequadas, capazes 
de garantir aprendizagem.

A recuperação pedagógica ao longo de todo o 
processo de aprendizagem oferece orientações que 
facilitam a análise dos problemas ocorridos e as ações 
para diminuí-los. Assim, busca-se a recuperação da 
aprendizagem e não da nota.

Resulta fundamental a superação da aplicação da 
recuperação estanque realizada no final do período 
letivo “[...] servindo apenas para o aluno recuperar a 
nota, sem que se atue no mais importante: seu processo 
de aprender” (DEPRESBITERIS, 2000, p. 71).

Instrumentos para a
Avaliação: Propostas ao

Alcance de Todos

Aqui, busca-se relacionar, ainda que sucintamente, 
alguns instrumentos adequados à avaliação educativa. 
A intenção é explicitar sugestões simples e acessíveis à 
maioria dos professores, mesmo àqueles que ainda não 
possuem formação pedagógica.

Inicia-se pela “vedete” expressão cunhada por Ha-
milton Werneck, ou seja, a tão falada, mal falada, usada, 
mal usada “prova” que, nesse artigo, será abordada na 
concepção de Moretto (2001) como “Prova: momento 
privilegiado de estudo, não um acerto de contas”.

Elaborar uma boa prova (objetiva ou discursi-
va) requer do professor cuidadoso planejamento e 
transparência para com os alunos. As provas objetivas 
prestam-se à avaliação de quanto o aluno aprendeu 
sobre dados singulares e específicos do conteúdo. Exige 
tempo maior de preparação; contudo, a correção é 
rápida e simples, já que as respostas apontam apenas 
uma solução possível. 

Entretanto, é preciso selecionar os conteúdos e ela-
borar questões contextualizadas. Evitar as “questões de 
pegadinhas” é outra recomendação, além de elaborar 
instruções sobre a maneira adequada de responder às 
perguntas.

Já as provas discursivas permitem verificar a capaci-
dade dos alunos de analisar o problema central, abstrair  
fatos, formular idéias e redigi-las. São igualmente válidos 
os cuidados no seu planejamento, como: contextuali-
zação das questões (que devem ser em número redu-
zido para permitir ao aluno pensar e sistematizar seus 
pensamentos), clareza em sua formulação e parâmetros 
para as respostas. Perguntas diretas que não exijam 
capacidade de estabelecer relações, resumir, analisar e 
julgar devem  ser evitadas.

Esse tipo de prova dá ao aluno liberdade para expor 
idéias, habilidades de organização, interpretação e ex-
pressão, contudo, sua correção é mais demorada. Tanto 
para provas objetivas e subjetivas sugere-se correção e 
entrega diligente, pois é importante que o retorno ao 
aluno e à classe do desempenho de todos e de cada 

um garanta tempo para a revisão dos aspectos em que 
mais erraram. Construir uma devolutiva com dados 
percentuais, gráficos, comentários e esclarecimentos 
ajuda os alunos a superar o “medo histórico” de tais 
instrumentos.

Os trabalhos de grupo desenvolvem o espírito 
colaborativo e a socialização. Podem ser de natureza 
diversa: oral, escrito, gráfico, corporal e outros. Con-
tudo, tal  instrumento requer do professor a busca de 
informações sobre assuntos para orientar as equipes; 
também é fundamental que se forneçam fontes de 
pesquisa, se ensinem os procedimentos necessários e 
se indiquem materiais básicos.

Talvez o aspecto mais difícil seja observar se todos 
participam e colaboram entre si, ao mesmo tempo em 
que vivenciam momentos individuais de aprendizagem, 
por isso, o ideal é atribuir valores às diversas etapas do 
processo e ao produto final (sempre de forma transpa-
rente para os alunos).

Como terceiro instrumento, apresenta-se o 
seminário, que se constitui em uma exposição oral 
de um tema, através da fala e de materiais de apoio. 
É fundamental que o professor apresente à classe 
temas a serem pesquisados e suas delimitações, for-
neça  fontes de pesquisa, esclareça os procedimentos 
apropriados de apresentação e defina data e duração 
da mesma.

Ainda, devem ser vistas com cuidado, por parte 
do professor, as características pessoais de cada aluno, 
evitando comparação entre tímidos e desinibidos; o 
mais importante é desenvolver a oralidade em público. 
Assim, se as apresentações não forem satisfatórias, há 
a necessidade de se planejar orientações específicas 
para auxiliar no desenvolvimento da expressão oral.  
Discuta antes com os alunos os valores para abertura, 
desenvolvimento, materiais utilizados e conclusão do 
tema dos seminários, além de estimular a classe a fazer 
perguntas e emitir opiniões.

Se o objetivo é desenvolver a habilidade de ar-
gumentação e oralidade, o debate apresenta-se como 
instrumento bastante valioso, pois se caracteriza por 
uma discussão em que os alunos expõem seus pontos 
de vista a respeito de um assunto polêmico.

Dessa forma, cabe ao professor selecionar te-
mas que permitam a defesa de distintas opiniões, 
definindo-os com antecedência para que os alunos 
pesquisem sobre os mesmos. É  ainda tarefa do pro-
fessor combinar com os alunos o tempo, as regras 
e os procedimentos. Ao final, peça relatórios que 
contenham os pontos discutidos. Estabeleça, previa-
mente, valores para a pertinência da intervenção, a 
adequação do uso da palavra e o respeito às regras 
estabelecidas.

Um instrumento de avaliação muito polêmico 
e,  justamente por isso, pouco utilizado é a auto-
avaliação. Ela se constitui em uma auto-análise do 
desempenho do aluno no processo de ensino e 
aprendizagem.

O objetivo fundamental da auto-avaliação é fa-
zer com que o aluno adquira capacidade de analisar 
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suas atitudes e aptidões, aprenda a identificar seus 
prontos fracos e fortes e desenvolva estratégias para 
a superação dos primeiros. No entanto, só é possível 
obter da auto-avaliação os resultados adequados se 
estabelecer, em classe, um clima de confiança mútua 
entre aluno e professor. É preciso que o aluno iden-
tifique nesse instrumento uma condição que pode 
ajudá-lo a aprender.

Planejar a auto-avaliação, que pode ser oral ou 
escrita, requer do professor a elaboração de um roteiro 
que defina as áreas sobre as quais quer que o aluno 
discorra, habilidades e comportamentos que deseja ver 
explicitados em pareceres individuais. Quando o aluno 
se desvela, aprende a enfrentar limitações e aperfeiçoar 
potencialidades, contudo, aprende também o professor 
que utilizar os depoimentos dos alunos como fonte para 
os futuros planejamentos.

Os dois instrumentos que se seguem não incluem, 
diretamente a participação do aluno. No entanto, o 
ideal é que o mesmo saiba que o professor deles se 
vale no processo de avaliação. Trata-se da observação 
e do conselho de classe.

A primeira se constitui na análise e registro do 
desempenho do aluno em fatos do cotidiano escolar 
ou em situações planejadas (como no debate, no 
seminário, entre outras). Tem a função de permitir ao 
professor que perceba, de forma organizada, como 
o aluno constrói o conhecimento. Contudo, requer 
atenção no sentido de serem evitadas generalizações 
e julgamentos subjetivos.

A observação pode ser feita mediante a organi-
zação de fichas ou check-list de atitudes, habilidades 
e competências que serão observadas com o fim de 
auxiliar na percepção global da turma. Resulta funda-
mental usar os dados da observação para a elaboração 
de intervenções específicas para cada caso. Vale, ainda, 
comparar observações realizadas ao longo do período 
letivo para perceber o nível de independência dos 
alunos na realização das atividades.

E, por último, há a reunião dos professores, liderada 
pela coordenação do curso e/ou equipe pedagógica 
da instituição, comumente conhecida como conselho 
de classe.

Há que se considerar que o ensino superior ne-
gligencia esse instrumento por considerá-lo adequado 
apenas para os níveis anteriores de ensino. Todavia, 
as instituições preocupadas com o favorecimento da 
integração entre os professores, a análise do currículo 
e a eficácia dos métodos utilizados, têm se valido des-
se instrumento que permite, através das informações 
compartilhadas e da exposição de diferentes pontos 
de vista, o embasamento necessário para a tomada 
de decisões.

Como os professores atuam como participantes, 
cabe ao coordenador de curso ou à equipe pedagógi-
ca planejar o conselho de classe com antecedência e 
comunicar a pauta aos mesmos. 

O resultado final do conselho de classe deve 
levar a um consenso da equipe sobre as intervenções 
necessárias a serem feitas no processo de ensino e 

aprendizagem, e como uma ferramenta de auto-análise 
para os participantes que, a partir dele, podem prever 
mudanças na prática docente, no currículo e em toda 
a dinâmica escolar.

Ressalta-se que todos os cuidados devem ser 
tomados para que o conselho de classe não se torne 
uma reunião apenas de confirmação de aprovação ou 
de reprovação.

Considerações Finais
Uma avaliação sem caráter punitivo e classificatório 

favorece o crescimento do aluno e tende a melhorar 
suas habilidades e seu comportamento diante de pro-
blemas que futuramente o mercado de trabalho irá 
impor à profissão.

O ato de avaliar não necessariamente deve ser 
desgastante, professores devem privilegiar a formação 
social e profissional, oferecendo ao aluno condições de 
enfrentar os testes, provas, seminários e dinâmicas sem 
prejuízos emocionais.

O profissional que se destaca no mercado tem 
qualificação profissional e emocional bem  definidas.  
A avaliação no ensino superior também deve seguir 
novos caminhos e se ajustar o mais breve possível 
às demandas existentes. Expressar-se bem, fazer-se 
entender, ser equilibrado e tomar decisões coerentes 
e humanas são competências determinantes nesse 
processo.

Assim, discutir e re-avaliar a avaliação adotada 
parece ser fundamental para professores que se con-
cebem mediadores da aprendizagem de seus alunos. 

Buscar, apoiados no trabalho consciente e na 
crença (incondicional) da capacidade de todos os seus 
alunos; promover um ensino que atenda às deman-
das sociais e seja transformador da realidade, é tarefa 
de todos os docentes que, conscientes dos percalços e 
dificuldades do caminho a ser trilhado, acreditam na 
ação de todos e compreendem que mudar a avaliação 
implica em mudar a própria escola! (PERRENOUD, 
1999).
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