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Alguns tópicos sobre o ensino de equações algébricas 
 

 
 
 

Fabio Nogueira Carlucci1 
 
 
 
 
Resumo: Neste trabalho, estudam-se alguns procedimentos para a reso-
lução de equações algébricas a uma incógnita, até o 4º grau, como são 
apresentados nos ensinos fundamental e médio, com as abordagens algé-
bricas tradicionais, no contexto adequado dos números complexos. A 
seguir, estuda-se um método iterativo, de aplicação simples, que pode 
ser ensinado até mesmo no ensino médio, e para o qual os recursos de 
computação disponíveis atualmente nas escolas justificam plenamente sua 
aplicação. 
 
 
Palavras-chave: números complexos; equações algébricas; método  
iterativo de Newton. 
 

                                                           
1 Fabio Nogueira Carlucci é Mestre em Matemática.  
Professor do Centro Universitário Planalto do Distrito Federal – UNIPLAN.  
Endereço eletrônico: fncarlucci@uol.com.br  
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Introdução 
 

Atualmente, os procedimentos para a resolução de equações 
algébricas a uma incógnita e de 1º e 2º graus, são apresentadas no ensino 
fundamental e são elementares, sob qualquer ponto de vista. Isto não 
diminui sua importância para o cidadão comum, que estuda esses 
conceitos ainda na adolescência. As equações algébricas, a uma 
incógnita e de grau maior do que dois, por outro lado, são apresentadas 
somente no final do ensino médio e, mesmo assim, reduzidas a alguns 
casos mais simples, pois se sabe que para uma equação de grau maior do 
que quatro os mesmos procedimentos podem não ser mais adequados. 
Além da abordagem algébrica tradicional, vamos apresentar  um método 
iterativo. Naturalmente, não vamos ignorar a beleza e a elegância da 
busca por uma fórmula resolutiva geral, usando radicais, que ao longo da 
história da Matemática, deu origem a muitas e importantes inovações 
como, por exemplo, o desenvolvimento dos números complexos e a 
teoria dos corpos. 
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O sistema dos números complexos 
 

A teoria das equações algébricas tem como base o desenvolvimen-
to da teoria dos números. A necessidade dos números complexos está 
relacionada com o fato de que no domínio dos números reais não é pos-
sível se extrair a raiz quadrada de um número negativo. Conseqüente-
mente, certas equações do segundo grau não apresentam solução no 
campo dos números reais. Um exemplo simples é a equação 
                                                                                        (1) 012 =+x

Por outro lado, podemos usar  um modelo geométrico, no qual os 
pontos do plano são representados por pares ordenados de números re-
ais. Neste modelo,  podemos abandonar a imagem do ponto P de coor-
denadas reais (  e operar apenas com o par ordenado .  ),ba ),( ba

Desta forma, define-se a adição e a multiplicação de pontos do 
plano  e , respectivamente,  por  ),( ba ),( dc

),(),(),( dcbadcba ++=+  
e 

),(),)(,( bcadbdacdcba +−=  
Essas operações, definidas do plano no plano, possuem todas as 

propriedades usuais das operações de adição e multiplicação de números 
reais, isto é, a adição é associativa, comutativa, tem elemento neutro e 
todo elemento tem oposto. Por outro lado, a multiplicação é associativa, 
comutativa, tem elemento neutro e todo elemento não nulo tem inverso. 
Além disso, a multiplicação é distributiva em relação à adição.   

Uma vez definidas a adição e a multiplicação da forma acima,    
pode-se definir a subtração e a divisão, a partir dessas, por: 

),(),(),( dbcadcba −−=−  
e 

),(
),(
),(

2222 dc
adbc

dc
bdac

dc
ba

+
−

+
+

=  

 
sendo que para esta última exige-se que .  )0,0(),( ≠dc
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Em particular, para os pontos do eixo das abscissas, podemos observar 
os resultados seguintes: 
 

)0,()0,()0,( baba +=+  
)0,()0,)(0,( abba =  

)0,()0,()0,( baba −=−  

)0,(
)0,(
)0,(

b
a

b
a

= , com b  0≠

 
Identificando-se o ponto  do eixo das abscissas com o número real 

, podemos entender esse eixo como a reta real usual. Dessa forma, 
podemos dizer que o novo sistema de números, construído a partir dos 
pontos do plano, contém uma cópia isomorfa do conjunto dos números 
reais. Já os pontos do eixo das ordenadas não podem ser identificados 
com o conjunto dos números reais, pois, por exemplo, o ponto , 
designado pela letra , tem a seguinte qualidade: 

)0,(a
a

)1,0(
i

)0,1()0.11.0,1.10.0()1,0)(1,0(2 −=+−==i  
e  o ponto (  não pertence ao eixo das ordenadas e, além disso, pela 
identificação anterior, representa o número –1. Ou seja,  i  que é,  
nesse novo sistema, uma solução para a equação (1). 

)0,1−
12 −=

Como  e , com as identifica-
ções já definidas podemos escrever: 

),0()0,(),( baba += )1,0)(0,(),0( bb =

 
biaba +=),(  

 
O sistema numérico assim construído é o dos números complexos. 

No que se segue, vamos indicar o conjunto dos números complexos por .  C
 
Em Monteiro (1969, pp.268-277) tem-se uma excelente exposição 

sobre a construção do corpo dos números complexos. Na próxima seção 
veremos as equações de primeiro e segundo graus. 
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Equações algébricas de primeiro e segundo graus 
 

Em , pode-se definir uma equação algébrica, a uma incógnita, 
do primeiro grau como toda sentença aberta da forma , onde 

e são os coeficientes,  e  é a incógnita. Trivialmente, a raiz 

dessa equação é 

C
0=+ bax

a b 0≠a x

a
b− .  

Em , pode-se definir uma equação algébrica a uma incógnita, do 
segundo grau, como toda sentença aberta da forma , 
onde  são os coeficientes, a  e é a incógnita.  

C

c e
02 =++ cbxax

ba  , 0≠ x
Naturalmente, as raízes dessa equação são dadas por  

 

                                                 
a

b
2

∆±−                                              (2) 

onde . Podemos obter o resultado (2) mediante os passos 
seguintes: 

acb 42 −=∆

 
(i) multiplicamos a equação, membro a membro, por  a4 ;
(ii) subtraímos, membro a membro, o termo 4 ; ac
(iii) somamos, membro a membro, o termo . 2b

 
Assim sendo, obtemos no LHS um quadrado perfeito com as par-

celas  . No RHS, obtemos a expressão b , que designada 
por , resulta em . Como estamos no sistema dos núme-
ros complexos, podemos escrever 

ax2 e b ac42 −
∆ ∆=+ 2)2( bax

∆±=+ bax2 , que trivialmente im-
plica em (2). 
 
 
Exemplos de aplicação 
 
(a) Em C , resolver a equação . 0643 =−x
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Resolução:  
 

0433 =−x   ⇔
0)164)(4( 2 =++− xxx ⇔  

04 =−x  ou  01642 =++ xx ⇔
4=x  ou 322 ix ±−= , aplicando-se (2) na segunda equação.  

Dessa forma, o conjunto verdade da equação é { }322,322,4 ii +−−− . 

(b) Em C , resolver a equação 063
1

3
2

=−− xx . 
 
Resolução: 

Fazendo-se a substituição 3
1

xu =
2−=

27,8−

, tem-se u . Logo, 
aplicando-se (2), tem-se u  ou u  e, assim,  ou .    
O conjunto verdade da equação é { }. 

062 =−− u
27=x3= 8−=x

                                                
     
Equações de terceiro e quarto graus 
 

Para uma equação do terceiro grau, também chamada cúbica, va-
mos verificar que, de modo similar à equação do segundo grau,  pode-
mos obter uma fórmula, que expresse as raízes por seus coeficientes e 
radicais, válida em C . 
 
Lema 1 Seja a equação . Então  0qpyy 3 =++
 

                    3
32

3
32

27
p

4
q

2
q

27
p

4
q

2
qy +−−+++−=                    (3) 

 
Cada um dos radicais cúbicos do RHS de (3) possui três valores, 

mas como para cada valor do primeiro radical há um único do segundo, 
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de modo que o produto seja 
3
p

− , a equação  possui três 

raízes. 

0qpyy3 =++

 
Teorema 1 Seja a equação . Então podemos obter 
suas raízes usando o Lema 1. 

023 =+++ cbxaxx

 
Em , sem perda de generalidade, podemos definir uma equação 

algébrica, a uma incógnita, do terceiro grau como toda sentença aberta 
da forma , onde a  são os coeficientes e é a 
incógnita.  

C

3x 02 =+++ cbxax cb  e , x

Uma forma de resolvê-la é transformá-la em uma equação do ter-
ceiro grau incompleta, desprovida do termo do segundo grau, por meio 

da substituição de  por x
3
ay − , até a obtenção de uma nova equação 

cúbica mais simples, na incógnita .  y
Mediante essa substituição, o coeficiente de  é nulo. O coefici-

ente de  e o termo independente são, respectivamente 

2y
y

bap +−=
3

2

 e cabaq +−=
327

2 3

 

Assim procedendo, obtemos , que pode ser resol-
vida por (3), de acordo com o Lema 1. 

03 =++ qpyy

Por outro lado, em C , pode-se definir uma equação algébrica a 
uma incógnita, do quarto grau, sem perda de generalidade, como toda 
sentença aberta da forma  
                                                             (*) 0234 =++++ dcxbxaxx
onde  são os coeficientes e é a incógnita. dcba  e ,, x

Para resolver esta equação, podemos usar um argumento de Des-
cartes escolhendo u tais que a equação (*) se reduz à equação  we ,v

0)2 =()
2

( 22 +−+ wvxux , obtendo-se as relações 
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                              ,   e  2vup −= vwq 2−= 2
2

4
wur −=             (**) 

Por meio de (**), substituindo-se em  os valores de  e , obtemos 
 que é uma equação cúbica em .  

r u w
v0)4(2 22246 =−−++ qvrppvv 2

Para maiores detalhes, podemos consultar Gonçalves (1979). 
 

 Dessa forma, uma equação do quarto grau pode ser reduzida a 
uma equação cúbica na qual podemos usar (3). 
 
 
Exemplos de aplicação 
 
(i) Resolver a equação  0963 =+− xx
 
Resolução: 
Fazendo-se  e , pela fórmula (3), obtemos  6−=p 9−=q

3
4
49

2
9

4
49

2
9x 3 3 =−++=  

Assim, podemos escrever a equação dada na forma: 
0)33)(3( 2 =++− xxx  

que resulta em   ou 3=x
2
3

2
3 ix ±−= , pela lei do anulamento e por (2). 

O conjunto-verdade da equação é 








+−−−
2
3

2
3,

2
3

2
3,3 ii . 

 
(ii) Resolver a equação  030193 =+− xx
 
Resolução: 
Aplicando-se (3), com  e  , obtemos 19−=p 30=q

33

27
78415

27
78415 iix −−++−=  
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Neste exemplo simples dado por Kúrosh (1995, pp. 10-12) vemos 

que (3) não é uma fórmula prática que conduz rapidamente à solução. 
Usando-se a pesquisa das raízes racionais da equação, estudada no ensi-
no médio, obtemos muito mais rapidamente suas raízes que são os nú-
meros inteiros 2, 3 e –5. 

Com este exemplo, uma importante conclusão, do ponto de vista 

prático, é que se a expressão 
274

32 pq
+  for positiva ou nula, a formula (3) 

é conveniente.   
Notemos que no primeiro caso, teremos uma raiz real e duas com-

plexas não reais e, no segundo, três raízes reais. Caso a expressão 

274

32 pq
+  seja negativa, a fórmula (3) deve ser evitada. 

 
(iii) Resolver a equação . 01464 234 =++++ xxxx
 
Resolução: 

Usando-se a transformada 1
4
4

4
−=−=−= yyayx

0

, obtemos . 

Deste resultado, temos , com multiplicidade 4. Logo, a solução é 
, com multiplicidade 4. O conjunto verdade é .  

04 =y

=y
1−=x { 1− }
Para concluir este exemplo, observemos que a utilização da trans-

formada 
4
ayx −=

3x

, na equação , elimina o 

termo em , permitindo-se, na seqüência, o uso do argumento de Des-
cartes, o que neste exemplo não foi necessário. 

0234 =++++ dcxbxaxx

 
Concluímos esta seção observando que o procedimento da redução 

ao terceiro grau, com a possível aplicação de (3), deve ser usado com 
muita cautela, pois pode ser o caminho mais longo para a solução das 
equações do quarto grau, embora seja sempre um caminho. 
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Dos métodos iterativos 
 
Preliminares 

Um polinômio de grau  tem a forma n
 
                              01

1
1 ...)( axaxaxaxP n

n
n

n ++++= −
−

onde os  são números complexos, chamados coeficientes de 
, com a .  

011 ,,...,, aaaa nn −

0≠nP
Teorema Fundamental da Álgebra: Se é um polinômio de 

grau , com coeficientes complexos, então  tem pelo menos 
uma raiz. 

)(xP
)( =xP1≥n 0

Para uma demonstração interessante, pode-se consultar Monteiro (1969). 
 

Os métodos algébricos de resolução de equações  polinomiais, em 
geral, são conseqüências do Teorema Fundamental da Álgebra ou de 
seus corolários. 

       
Na próxima seção, vamos fazer uma abordagem da resolução de 

equações polinomiais, de grau , usando um método iterativo da 
análise numérica, tecendo antes algumas considerações sobre o método 
gráfico. Logo após a apresentação do método iterativo e o exemplo   
escolhidos, faremos considerações sobre os métodos computacionais.  

1≥n

 
 
Um breve comentário sobre o método gráfico 
 

Um bom procedimento para se fazer uma estimativa inicial é o mé-
todo gráfico. Uma  raiz real de  é um ponto do gráfico da fun-
ção que pertence ao eixo horizontal, ou seja, é o valor da abs-
cissa do ponto de interseção do eixo horizontal com o gráfico de 

.  

0)( =xP
)(xPy =

)(xPy =
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Fazendo-se o esboço do gráfico por meio, por exemplo, do           
EXCEL da Microsoft, ou usando-se um software gráfico adequado, te-
remos um valor aproximado das raízes reais.   

 
Um procedimento equivalente é substituir  por 

,  onde . Neste caso, fazendo-se os grá-
ficos de  e , um número real  tal que  é 
uma raiz de . 

0)( =xP

()( 0 hxg =
0)()( =− xhxg
(xgy =

)(xP

)()()( xhxgxP −=
)(xh=)

=
y

0
0x )0x

 
 
Métodos iterativos 
 
 

Existem vários métodos iterativos, tais como, o método da bisse-
ção, o método das cordas, o método de Newton e outros. Vamos apre-
sentar o método de Newton, não somente pela sua simplicidade, mas 
também, pela sua velocidade de convergência.  

 
Se  é a única raiz real de  no intervalo [a, b], como o 

polinômio e suas derivadas  e  são contínuas, se 
, encontra-se uma aproximação   para a raiz , pela se-

qüência:  

α
P

0)( =xP
)´(xP
x

)(x )´´(xP
0)´( ≠xP n α

 

)´(
)(

1
n

n
nn xP

xPxx −=+  

 
Para uma demonstração ver, por exemplo, Barroso (1987). 
 
 
Exemplo de aplicação 
 

Uma indústria de embalagens quer fabricar latas cilíndricas, com 
volume de 100 ml e que utilizam 300 cm de um certo metal. Determi-
nar o raio e a altura de uma dessas latas. 

2
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Resolução: 
Sejam e , respectivamente, o raio e a altura da lata cilíndrica. Pelos 
dados do problema, o volume desse cilindro é V  ml e a área total 
é cm , assim temos: 

r

30

h
100=

0=A 2

                                             






=+

=

30022
100

2

2

rrh
hr

ππ

π

Da primeira equação segue que 2

100
rπ

=h . Substituindo-se na segunda 

segue que 

                       ou 02003002 3 =+− rrπ 01001503 =+−
ππ

rr ,  

que é uma equação da forma , com  03 =++ qprr

π
150

−=p  e 
π

100
=q  

Esses valores de e , acarretam p q 0
274

32

<+
pq , logo a fórmula (3) não 

é conveniente, de acordo com o que vimos anteriormente no exemplo 
(ii), assim sendo aplicaremos o método iterativo de Newton. 
 

Inicialmente procedemos à primeira fase, ou seja, o isolamento das 
raízes, construindo a  Tabela 1 e o respectivo gráfico na Figura 1, de 
valores para a função , apresentados a seguir. 2003002)( 3 +−= rrrP π

 
Tabela 1 

Valores da função  )(rP
r  -10 -8 -7 -4 -1 0 1 4 5 6 7 8 

)(rP  -3.083 -617 144,9 997,9 493,7 200 -93,7 -598 -515 -243 255 1017 
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Figura 1 - Esboço do gráfico da função P(r)
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0

500

1.000

1.500

-10 -8 -7 -4 -1 0 1 4 5 6 7 8

V alores de r

 
 
Podemos observar, pelo gráfico,  que a equação possui raízes nos inter-

valos [-8, 7], [0, 1] e [6,7]. Como estamos interessados somente em raízes 
reais positivas, vamos considerar os dois últimos intervalos.  

 
          Mais ainda, considerando-se o ponto médio de cada um deles, 
trivialmente podemos concluir que existe uma raiz r , tal que  
e outra , tal que . Após a fase de delimitação, seguimos 
para o refinamento das raízes.  

ˆ 1ˆ5,0 << r
r~ 7~5,6 << r

 
Como , pelo método de Newton, temos a 

seqüência 
2003002)( 3 +−= rrrP π

 

                             
1503
1002

)´(
)(

2

3

1 −
−

=−=+
k

k

k

k
kk r

r
rP
rPrr

π
π

                             (***) 

 
onde  ,...2,1,0=k
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Considerando-se o intervalo escolhido para , seja  com 
precisão . Aplicando-se (***), temos , com 

r̂

2r
6,00 =r

673052410−=ε ,0=
45

2 109)( −<=rP

27,70ˆ =h
5,60 =r =ε

,63 =r

10217, −x

5487286

. Assim adotaremos  e, portanto, 

. Por outro lado, considerando-se o intervalo para , seja 
 com precisão . Novamente, aplicando-se (***), temos 

, com 

673052,0ˆ =r

r~
410 −

45 1010) −− <=

74,
3(rP

0~
=

. Assim adotaremos 

e, portanto, h . 6548726,0~ =r
 

 
Métodos computacionais 
 

Atualmente, para um usuário de computador, observamos que com 
um aplicativo adequado (software), podemos obter rapidamente as raízes 
de uma equação algébrica. No MATLAB, por exemplo, a determinação 
é imediata. A função roots é utilizada para calcular todas as raízes de um 
polinômio, tanto as reais como as complexas. Neste caso, para resolver-
mos a equação , inicialmente introduzimos o poli-
nômio , por meio do vetor linha 

02003002 3 =+−π rr
2003003 +−π rr2)( =rP

 
]200,300,0,*2[ −= pip  

 
e a seguir aplicamos a função roots, ,obtendo como resposta 

, e . Para  detalhes, pode ser consulta-
do, por exemplo, Hanselman (1997,  pp. 125-126). 

)( prootsr =
7312218,71 −=r 5487,62 =r 6,03 =r

No MAPLE pode ser usado o procedimento fsolve para encontrar 
as raízes das equações polinomiais.  

Por exemplo, para resolver a equação , usa-se  012 =−− xx
);,12^( xxxfsolve −−  

obtendo como resposta os números –0,6180339887 e 1,618033989.  
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Este procedimento também permite a delimitação da resposta a um 
intervalo especificado como, por exemplo: 

);2..1,,12^( xxxfsolve −−  
fornecendo como resposta somente o número 1,618033989. 
 
Conclusão 

 
Considerando-se o problema da resolução da equação , 

onde é uma função polinomial, além da abordagem dos procedimentos 
algébricos tradicionais feitas nos ensinos fundamental e médio, podemos 
e devemos apresentar os métodos computacionais e algum método itera-
tivo, que começando com uma aproximação inicial, geram uma seqüên-
cia que converge para uma raiz da equação, se o procedimento for bem 
sucedido.Softwares como o EXCEL, MATLAB, FORTRAN, MAPLE, 
WINPLOT e outros podem e devem ser utilizados, despertando, desde 
cedo, o interesse dos estudantes sobre este importante assunto. 

0)( =xf
f

 
Provas dos teoremas 
Prova do Lema 1 
Seja a equação , substituindo-se a incógnita  por u , 
obtemos   

03 =++ qpyy y v−

                                                                    (4) 0)()( 3 =+−+− qvupvu
Por outro lado, trivialmente, temos que   
                                                     (5) 0)()(3)( 333 =−−−+− vuvuuvvu

Comparando-se (4) e (5) e fazendo-se 
3
p

=uv , , 

 e v , teremos U  e 

qvu −=− 33

Uu =3 V−=3 qV −=+
27

3p
−UV . Como, por estas 

últimas relações, podemos entender U e como raízes da equação, na 

incógnita , 

=

V

t 0
27

3

=−
p2 + qtt , temos, por (2),  

274

32 p
+

2
q
±−=
qt .  
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Tomando-se uma dessas raízes como U e a outra como V , obte-
mos 3 Uu =  e 3 Vv −= .  Finalmente, a expressão (3) segue do fato de 
que . Está provado assim o Lema 1. vux −=
 
Prova do Teorema 1 

Por meio da transformação 
3
ayx −= , na qual  é a nova incógnita, 

fazendo-se  

y

bap +−=
3

2

 e cabaq +−=
327

2 3

, 

obtemos a equação . Assim, aplicando-se o Lema 1, te-
remos os valores de  e, para cada um deles, os valores correspondentes 
de . Está provado assim o Teorema 1. 

03 =++ qpyy
y

x
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Estudo da arquitetura da Web Semântica e a identificação de padrões  
de versatilidade para troca de informações na web. 

 
 

Robson do Nascimento1 
 
 

Resumo: O estudo de soluções e adoção de metodologias para viabilizar 
o novo ambiente gráfico da web – a web semântica - passa por pesquisas 
cuja principal motivação é a transformação de dados e informações em 
um modelo estruturado, onde seja facilitada a comunicação entre as  
máquinas detentoras da informação. 

Para que esse objetivo seja alcançado é necessário que a informa-
ção estruturada tenha a sua representação do conhecimento baseada em 
ontologias. 

Diversas linguagens para essas ontologias têm sido criadas e se-
gundo o Consórcio W3C (World Wide Web Consortium), órgão respon-
sável pela padronização da web, não basta apenas utilizar extensões do 
modelo das linguagens de marcação.  

A pesquisa estudou as motivações para a adoção da web semânti-
ca, seus conceitos fundamentais e as principais características das lin-
guagens XML (eXtensible Markup Language), SHOE (Simple HTML 
Ontology Extensions), DAML (DARPA Agent Markup Language) e O-
IL(Ontology Inference Layer). 
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Introdução 

A quantidade de páginas na internet não pára de crescer. As         
informações e grande parte dos dados existentes na web não estão     
estruturados, dificultando a troca de informações entre máquinas e a i-
dentificação de conteúdo relevante e de interesse.  

A principal estrutura de conteúdo da web atual está baseada em 
páginas estáticas, construídas na linguagem de hipertexto Hypertext 
Markup Language (HTML), que fornece aos computadores, tanto do 
lado servidor como do cliente, somente as informações relativas à apre-
sentação das páginas.  

Por meio da estrutura de tags HTML, o navegador interpreta que 
os dados contidos entre essas tags devem ser apresentados de uma forma 
específica, nada sabendo ou identificando sobre o significado ou 
conteúdo dos dados ali present

     
es. 

  

Outros problemas são: os atuais mecanismos de busca são          
baseados em palavras-chave que retornam, muitas vezes, informação 
irrelevante e perdem informação quando palavras sinônimas são usadas; 
é necessário haver a leitura e compreensão humana para extrair a infor-
mação relevante, tendo em vista validar os resultados de uma origem, 
pois os agentes inteligentes (robôs) não têm semântica disponível para 
interpretar a informação; as origens dos dados são fracamente estrutura-
das e de pobre semântica, dificultando a detecção de anomalias nas pes-
quisas; há poucas páginas cujo conteúdo sejam adaptativos à reconfigu-
ração dinâmica do conteúdo, para atender às necessidades específicas 
dos   usuários de acordo com um perfil; e a maioria dos sistemas é   
heterogênea e não dispõe de um repositório de conhecimento que facilite 
a integração inteligente da informação que tratam entre si. 
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Objetivos 

O objetivo principal da pesquisa foi caracterizar o estágio atual da 
Web semântica e as tecnologias e metodologias em uso, comprovando a 
busca de um padrão de adequação para melhoria dos mecanismos de 
busca. 

Os objetivos específicos selecionados foram: 
- analisar o modelo atual dos mecanismos de pesquisa existentes 

na web e as limitações existentes;  
- analisar os principais conceitos e a tecnologia básica para o de-

senvolvimento da Web semântica e suas implicações no acesso à infor-
mação; 

-  estudar as soluções propostas pelo W3C (W3 Consortium) para a 
Web semântica, analisar a RFC 1807 (que trata dos padrões de Metada-
dos); 

- estudar a classificação funcional dos metadados na web; 
- identificar as principais características da linguagem SHOE 

(Simple HTML Extensions); 
- identificar as principais as características da linguagem XOL 

(XML- based Ontology Exchange Language); 
- identificar as principais as características da linguagem DAML 

(DARPA Agent Markup Language); e 
- identificar as principais as características da linguagem  

OIL (Ontology Inference Layer); 
- identificar as principais características da ferramenta de edição, 

criação e representação de ontologias Kaon; 
- identificar as principais características da ferramenta de edição, 

criação e representação de ontologias Protegé;  
- identificar as principais características da ferramenta de edição, 

criação e representação de ontologias Ontobroker e Oiled; identificar as 
principais características da ferramenta de edição, criação e representa-
ção de ontologias OntoEdit e Ontosaurus; 

- analisar as principais ferramentas para representação de  
ontologias; 
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- concluir, abordando sobre as tecnologias relevantes utilizadas no 
modelo da Web semântica e as vantagens oferecidas pelo novo modelo 
às aplicações no ambiente web. 

Hipóteses 

Grande parte dos dados na web pode ser classificada como semi-
estruturada: de estrutura irregular, implícita, parcial, extensa, evolucio-
nária, descritiva e não prescritiva. A terceira geração do ambiente web, a 
Web semântica, pretende organizar (estruturar) adequadamente a forma-
tação de dados, através de padrões específicos, de linguagens que supor-
tem a definição de classes e de ontologias. 

Alguns problemas específicos são: 
- os atuais mecanismos de busca são baseados em palavras-chave e 

retornam, muitas vezes, informação irrelevante e perdem informação 
quando palavras sinônimas são usadas;  

- é necessário haver a leitura humana para extrair informação rele-
vante, tendo em vista validar os resultados de uma origem, pois agentes 
automáticos não têm semântica disponível para interpretar a informação; 

- as origens dos dados são fracamente estruturadas e de pobre  
semântica, dificultando a detecção de anomalias nas pesquisas; 

- há poucos web sites cujo conteúdo sejam adaptativos a uma  
reconfiguração dinâmica do conteúdo, para atender às necessidades es-
pecíficas dos usuários de acordo com um perfil; 

- a maioria dos sistemas é heterogênea e não dispõe de um reposi-
tório de conhecimento que facilite a integração inteligente da informação 
que tratam entre si. 

Nesse particular, o estudo das ontologias torna-se relevante por 
propor "uma especificação parcial de uma conceitualização consensual" 
(Gruber, 1993), onde conceitualização pode ser entendida como um con-
junto de fatos e regras, ou um conjunto de entidades e relacionamentos 
dentro de um universo de discurso que se busca representar. Das caracte-
rísticas de uma ontologia destacam-se: ser aberta e dinâmica - capaz de 
suportar ajustes decorrentes de mudanças na estrutura ou comportamento 
do domínio; escalável e interoperável para ser facilmente escalável, con-
siderando um domínio amplo, e adaptável a novos requisitos; de fácil 
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manutenção e de fácil compreensão; ser se semanticamente consistente 
com o domínio; e ser coerente com o contexto. A importância da Gerên-
cia de Metadados na Web passa pela classificação das ontologias de do-
mínio, de tarefa e de aplicação. 

Para adequar-se às novas necessidades da Gerência de Metadados 
e as classificações ontológicas, diversas linguagens estão sendo propos-
tas, tais como a XML (eXtended Markup Language), a SHOE (Simple 
HTML Extensions) e a  XOL (XML- based Ontology Exchange Lan-
guage), dentre outras. 

Justificativa 

A pesquisa estuda a evolução do tratamento da informação no am-
biente da World Wide Web, abrangendo as pesquisas realizadas até o 
momento para proporcionar mecanismos de recuperação da informação 
mais inteligentes e eficazes. 

Esses temas são atuais e muito importantes dentro do contexto de 
evolução da Sociedade da Informação e do Conhecimento no século 
XXI. 

Resultados 

A evolução do modelo atual da web 

É consenso de que o modelo do ambiente web em uso nos últimos 
anos já não atende satisfatoriamente a necessidade da maior parte dos 
usuários, em termos de pesquisa,  e de troca de dados na internet. 

Qualquer pessoa autorizada e com acesso a um servidor web dis-
ponível, pode publicar documentos na internet e disponibilizá-los para 
todo o mundo ver. É possível ligar, por meio de links de hipertexto, um  
documento a qualquer outro. Não importa se a página em que se está 
navegando foi disponibilizada por uma pessoa da Europa, armazenada 
em um servidor com Sistema Operacional Unix, e se estamos acessando 
de um computador Macintosh, em Brasília. Este é o verdadeiro conceito 
de “teia” ampla e mundial (world wide web), previsto por Tim  
Berners-Lee, conhecido como o “pai da internet” em ambiente gráfico. 
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Nos últimos anos, o crescimento e abrangência da “teia”  deixaram 
de ser excitantes e passaram a ser preocupantes. As principais limitações 
identificadas dizem respeito à falta de tratamento ao valor semântico das 
expressões, palavras e informações em geral. Essas limitações ocorrem 
pela forma como as páginas da internet, interpretadas pelos navegadores, 
estão estruturadas dentro da linguagem de marcação HTML, principal-
mente através da apresentação em marcações (tags) de início (<>) e de 
fim (</>), onde o conteúdo dentro das tags apenas tem representação 
simbólica e não semântica, ficando a cargo do ser humano interpretar o 
valor da informação. 

Por “linguagem de marcação” entende-se a linguagem que descre-
ve anotações ou observações (marcações) convencionadas  para codifi-
car um determinado texto, orientando (instruindo) o datilógrafo (digita-
dor) a forma como destacar as representações desejadas pelo autor, como 
negrito, sublinhado ou tipos de fontes diferentes. Também destaca “mar-
ca” estruturas de um texto, como cabeçalhos, títulos ou unidades sintáti-
cas como parágrafos. 

A linguagem HTML é amplamente utilizada em aplicações como 
navegadores, programas de correio eletrônico, editores etc. Muitos re-
cursos têm sido agregados a ela para atender a necessidades específicas 
de aplicações, de navegadores e de sistemas computacionais. Há casos 
em que algumas páginas possuem mais tags do que conteúdo. 

Os principais mecanismos de busca têm retornado um grande nú-
mero de resposta às pesquisas, onde, através de eficazes algoritmos, 
classificam e indexam a informação por meio de critérios de maior rele-
vância. A falta de adequada estruturação do modelo de confecção de 
páginas, quando a palavra ou expressão pesquisada faz parte do rol de 
palavras ou expressões comuns de determinado idioma, o usuário recebe 
milhares de opções como resposta à sua pesquisa. 

Alguns exemplos: até mesmo os mais modernos mecanismos de busca 
não podem “entender” que o endereço http://www.hpg.ig.com.br/psilva aponta 
especifica e univocamente para a página pessoal do Doutor Pedro da 
Silva. No máximo, encontraram referências às diversas possibilidades, 
tais como Doutor Pedro, Pedro da Silva ou combinações a respeito. 
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Da mesma forma, as pesquisas através de palavras-chaves, retor-
nam diversas possibilidades como resposta. A necessidade de refinar o 
acesso à informação, cada vez maior na internet, impõe aos sistemas a 
imperiosa adequação à relevância e à semântica do conteúdo.  

Do exemplo anterior, poder-se-ia esperar uma pesquisa tal como: 
“Qual é a página pessoal do Doutor Pedro da Silva?”.  

A principal idéia da web semântica é atribuir maior significado aos 
dados através do uso de metadados, descrevendo como, quando e por 
quem foi catalogado ou colecionado um conjunto particular de dados e 
como os dados estão formatados. A Web semântica deverá agregar às 
estruturas das páginas web significado ao seu conteúdo,  criando um 
ambiente onde agentes inteligentes de software que circulam entre as 
páginas poderão  conduzir e resolver tarefas sofisticadas aos usuários. 

Como exemplo, Tim Berners-Lee visualiza um agente inteligente 
que ao rastrear a página da web da clínica do Dr Pedro Silva saberá, não 
apenas que a página tem palavras-chave como "tratamento, medicamen-
to, terapia", como ocorre hoje, mas também que Dr. Pedro Silva trabalha 
na clínica às segundas, quartas e sextas-feiras, que as datas de atendi-
mento estão no formato dia-mês-ano (dd-mm-yyyy) e mostra os horários 
já agendados. Tudo isso será conhecido sem precisar de inteligência  
artificial. 

No modelo atual da web a informação é descrita por um Universal 
Resource Locator (URL), onde os links são definidos por meio de tags 
do tipo href, src, portanto limitadas e não descritivas. O usuário desco-
nhece o conteúdo semântico da informação, tendo acesso apenas ao sig-
nificado das ligações do contexto.  

A interoperabilidade semântica deve se adequar aos diferentes re-
positórios de informação eletrônica e bases de dados digitais. Identificar 
e desenvolver uma linguagem que expresse a representação do conheci-
mento por meio de regras e raciocínio sobre os dados é um desafio para 
estruturar e explorar a melhor maneira de efetuar a troca de dados no 
ambiente web. 
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A figura 1 mostra como as ligações entre os dados e os documen-
tos são interligados no modelo atual da web. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 1. Desenho do modelo atual da web 

 
Conceitos fundamentais da web semântica: identificadores, dados 

e estruturas de informação, metadados e relações entre recursos e meta-
dados. 

A web semântica não é uma web separada do modelo atual, mas 
uma extensão, na qual a informação será conhecida pelo seu significado 
e deverá estar bem definida, permitindo que computadores possam com-
preender os dados contidos nas páginas armazenadas nos milhões de 
servidores existentes na internet e as pessoas trabalhem em cooperação. 
A identificação da solução que atenda esta “compreensão” está baseada 

 452 



na co-existência entre o modelo atual e o modelo desejado, sem que seja 
necessário trocar ou abandonar o que existe atualmente. 

A visão que se espera da web semântica é a de um grande banco de 
dados distribuído, contendo informações de todas as páginas web,  
independentemente de onde elas estejam hospedadas. 

Para que isso seja viável é importante que determinadas regras  
lógicas sejam criadas, estabelecidas e acima de tudo, padronizadas.  

Para resolver esse problema foi desenvolvido o ambiente Resource 
Description Framework (RDF), que utiliza a sintaxe da linguagem XML 
(eXtensible Markup Language) e trata os dados dentro do contexto da 
linguagem natural: sujeito – verbo – objeto. Os sujeitos, verbos e objetos 
serão identificados por um Universal Resource Identifier (URI), através 
do estabelecimento de relações entre as entidades tratadas e suas propri-
edades ou atributos, onde qualquer novo conceito criado será definido de 
acordo com a estrutura do URI, caracterizando o local da web onde esse 
novo conceito estará disponibilizado. 

A partir da definição da estrutura da informação, baseada no 
modelo RDF, espera-se que o processo de automação da troca de 
informações e a interoperabilidade no ambiente web possa ser utilizado 
em uma gama maior de aplicações, tais como: o aperfeiçoamento dos 
mecanismos de pesquisa; a catalogação (indexação) da descrição, do 
conteúdo e das relações existentes entre o esse conteúdo, esteja ele numa 
simples página web ou relacionado a um portal ou uma biblioteca 
digital; a facilidade dos agentes inteligentes de software em compartilhar 
e trocar conhecimento; ou ainda a possibilidade de avaliar sites pelo 
conteúdo, atribuindo grau ao conteúdo, de acordo com a relevância. 

Para que o RDF seja capaz de cumprir esses objetivos é necessário 
que os dados estruturados possam descrever exatamente o que represen-
tam, resultando na classificação do dado sobre o dado – o metadado. 
Essa definição do que seja dado ou metadado será interpretada por uma 
aplicação em particular. Em alguns casos, a aplicação poderá tratar a 
informação como dado ou metadado, conforme o caso.  

Os metadados são estruturas destinadas à identificação, à organi-
zação e  à recuperação da informação digital. Através de procedimentos 
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técnicos de indexação e classificação do conteúdo da informação é pos-
sível obter a integração de diversas e heterogêneas fontes de informação. 

A arquitetura da informação está baseada em três conceitos sim-
ples: tipos de dados, estrutura de metadados, e meta-objetos. Um tipo de 
dado descreve as propriedades técnicas dos dados, como formato, ou 
método de ser processado/interpretado. A estrutura de metadados é o 
metadado que descreve os tipos, versões, relações e outras características 
dos tipos de dados. 

Os recursos descritos pelo padrão RDF são, em geral, qualquer 
coisa que possa ser nomeada por um URI. O principal objetivo do RDF é 
definir um mecanismo de descrição de recursos sem, no entanto, atribuir 
nenhuma suposição sobre um domínio de aplicação particular, nem defi-
nir a semântica de qualquer domínio de aplicação. A definição do meca-
nismo deveria ser de domínio neutro, sendo satisfatório para descrever 
informação sobre qualquer domínio. 

 

 
 
Figura 2. A estrutura da web semântica, de acordo com o W3C 

  
A linguagem XML tem sido apontada como o elemento integrador 

entre os diversos mecanismos hoje existentes. Através dela é possível 
estruturar os dados, através de tags. O inconveniente da XML é que ela 
apenas estrutura os dados e não trata a semântica dos mesmos. 

Para resolver esse problema foi desenvolvido o ambiente RDF que 
utiliza a sintaxe da XML e trata os dados dentro do contexto da lingua-
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gem natural: sujeito – verbo – objeto. Através do estabelecimento de 
relações entre as entidades tratadas e suas propriedades ou atributos, os 
sujeitos, verbos e objetos passam a ser identificados por um URI, onde 
qualquer novo conceito criado será definido de acordo com a estrutura 
do URI e caracterizando o local da web onde esse novo conceito estará 
disponibilizado. 

Um exemplo de descrição de recurso encontra-se na figura 3. A 
página http://www.w3.org/Home/Lassila foi criada pelo indivíduo de 
código 85740, cujo nome é Ora Lassila e seu e-mail é lassila@w3.org. 
Essa descrição, na forma de grafos, representa a utilização da estrutura 
RDF. 

 

 
 
Figura 3. Descrição de recursos RDF 

 
A partir da definição da estrutura da informação, baseada no mo-

delo RDF, espera-se que o processo de automação da troca de informa-
ções e a interoperabilidade no ambiente web possa ser utilizado em uma 
gama maior de aplicações, tais como: o aperfeiçoamento dos mecanis-
mos de pesquisa; a catalogação (indexação) da descrição, do conteúdo e 
das relações existentes entre  esse conteúdo, esteja ele numa simples 
página web ou relacionado a um portal ou uma biblioteca digital; a faci-
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lidade dos agentes de software em compartilhar e trocar conhecimento; 
ou ainda a possibilidade de avaliar sites pelo conteúdo, atribuindo grau 
ao conteúdo, de acordo com a relevância. 

A arquitetura proposta para a web semântica está estruturada em 
três camadas de acesso aos dados: camada lógica, camada de ontologia e 
camada de esquema. 

A camada lógica define os mecanismos que tratam os dados com 
inferência e englobam os mecanismos de busca, as interfaces de conver-
sação com os usuários e os motores (mecanismos) heurísticos. 

A camada de ontologia é intermediária entre a camada lógica e a 
camada de esquema e define as relações entre os dados. 

A camada de esquema é a responsável pela estrutura e o significa-
do dos dados. 

A figura 4 mostra a arquitetura da web semântica, contemplando a 
interoperabilidade estrutural, sintática e semântica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Lógica: Regras de Inferência 

RDF 
XML 

Ontologia Ontologia Ontologia 

Camada 
Esquema 
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Ontologia 
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Figura 4. Modelo de interoperabilidade da web semântica. 
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Padrões de metadados, linguagens e ontologias. Metadados para 
descoberta de recursos na web. 

Os metadados são estruturas destinadas à identificação, à organi-
zação e  à recuperação da informação digital. Os procedimentos técnicos 
de indexação e classificação do conteúdo da informação tornam possível 
obter a integração de diversas e heterogêneas fontes de informação. 

Metadado significa a compreensão de "dado sobre o dado", isto é, 
inferir informação a partir da informação. Por exemplo, ao considerar-
mos que determinada página visitada na internet possui uma qualidade 
adequada, seja em design, conteúdo ou usabilidade e a avaliarmos como 
boa e atribuirmos um simples “Ok”  ou “Gostei” sobre a página, esta 
avaliação do local pode ser considerada um metadado sobre a página 
www.talequal.com.br.  O propósito do dado extra (ou metadado) é a-
crescentar um pouco de informação significante ao conteúdo web de 
forma que ferramentas de automação possam interpretar essa informação 
adicional e trabalhar sobre ela. Para essas ferramentas que trabalham 
com metadados a informação passa a ser significante, isto é passa a ter 
valor semântico. 

A principal finalidade de se usar metadados para a web semântica 
reside na possibilidade de compartilhar dados. 

A arquitetura da informação está baseada em três conceitos sim-
ples: tipos de dados, estrutura de metadados, e meta-objetos. Um tipo de 
dado descreve as propriedades técnicas dos dados, como formato, ou 
método de ser processado/interpretado. A estrutura de metadados é o 
metadado que descreve os tipos, versões, relações e outras características 
dos tipos de dados.  

O órgão encarregado de conduzir e promover o padrão de interope-
rabilidade de metadados é o Dublin Core Metadata Initiative. Por meio 
da definição de vocabulários que descrevam recursos, a organização 
busca difundir práticas e metodologias direcionadas à aceitação de um 
padrão único de tratamento da informação. As metas que o Dublin Core 
pretende atingir, no tratamento de metadados, são: a obtenção de simpli-
cidade na criação e manutenção; a definição de uma semântica comum e 
de fácil compreensão; a adaptação aos padrões; a aplicabilidade interna-
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cional; a capacidade de extensão e a interoperabilidade entre diversos 
conjuntos de dados e seus índices. 

O Dublin Core dividiu ainda a classificação dos elementos dos me-
tadados em três grupos, de acordo com a classe ou o escopo da informa-
ção: elementos relacionados ao conteúdo do recurso, elementos relacio-
nados ao recurso, quando este é classificado como propriedade intelectu-
al e os elementos relacionados à instanciação do recurso. 

São elementos relacionados ao conteúdo: o título, o assunto, a des-
crição, o tipo, a fonte, a relação e a abrangência (cobertura). Os elemen-
tos relacionados à propriedade intelectual são: o autor (criador), o editor 
(publicador), o contribuidor e os direitos. E os elementos vinculados à 
instanciação são: a data, o formato, o identificador e a linguagem. 

Iannella e Waugh (1997) destacam que o desenvolvimento de me-
tadados deve considerar os aspectos de: descrição de recursos, produção 
e uso de metadados. Esses aspectos se referem à informação expressa 
por meio de metadados (seu objetivo e tipo de recurso), ao sumário da 
descrição dos dados por meio da linguagem XML ou do RDF e o uso 
dos metadados contendo as informações sobre os recursos (identificação, 
descrição e estrutura). 

Rosetto (2003) define a classificação funcional de metadados em 
conceito, objetivos e características. O quadro a seguir apresenta essa 
classificação de forma resumida. 
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Tabela 2. Classificação de Metadados 
 

Conceito 
Metadados são um conjunto de dados-atributos, devidamente estruturados 
e codificados, com base em padrões internacionais, para representar in-
formações de um recurso informacional em meio digital ou não – digital, 
contendo uma série de características e objetivos. 

 

Objetivos 

 

 

Objetivos 

1- Localizar, identificar e recuperar dados de um recurso informacional. 
2- Propiciar controles de ordem gerencial e administrativo permitindo 
conexões e remissões (links) para pontos internos e externos. 
3- Possibilitar a interoperabilidade entre sistemas de informação, dentro 
de padrões. 
4- Informar sobre as condições de acesso e uso da informação. 
5- Ser legível tanto pelo homem como pela máquina. 
6- Possibilitar a elaboração de índices. 

Características 

1- Descrição, com pormenores, das condições físicas dos componentes 
com o fim de identificar e caracterizar o recurso de informação. 
2- Observância de padrões internacionais para a sintaxe e semântica da 
especificação do recurso de informação, em meio digital ou não – digital. 
3- Informam sobre armazenagem, preservação, acesso e uso dos dados. 
4- Dispõem informações administrativas e gerenciais para a devida cria-
ção e definição de responsabilidades dos metadados.  
5- Possibilitam análises da qualidade, avaliações e formas de uso. 
6- Autodescrevem e criam documentação própria que subsidia o gerenci-
amento dos recursos informacionais. 

 
A utilização de ontologias é outro recurso voltado a permitir a reu-

tilização do conhecimento sobre domínios em uma aplicação. O princi-
pal objetivo das ontologias é prover significado relevante aos conceitos, 
visando melhorar a forma de comunicação. 

O W3C definiu a linguagem de ontologia - Ontology Web  
Language (OWL) - como a linguagem de definição e instanciação das 
ontologias no ambiente web, através da descrição das classes, proprieda-
des e instâncias dos recursos informacionais. A semântica formal dessa 
linguagem especifica como chegar às conseqüências lógicas dos fatos 
não presentes na ontologia, mas herdadas da semântica. Ela foi desen-
volvida para as aplicações que necessitam processar o conteúdo da in-
formação, ao invés de simplesmente apresentá-la. 

As ontologias vêm sendo usadas na área de Inteligência Artificial e 
de Representação do Conhecimento há algum tempo. Por último, seu 
emprego tem ampliado e se popularizado como forma de atingir a inte-
roperabilidade entre os sistemas de informação, principalmente em rela-
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ção à normalização terminológica. Indo além do conceito de um vocabu-
lário padrão, as ontologias buscam assegurar que os termos escolhidos 
sejam suficientes para especificar e definir conceitos e permitir relacio-
namentos adequados a partir de determinada escolha terminológica. As 
ontologias também superam o conceito de taxonomia, porque tratam a 
exata expressão de um domínio específico. 

Dentro da Ciência da Computação as ontologias têm sido muito 
usadas em: sistemas  baseados em conhecimento (Knowledge Based  
Systems)  por facilitar a captura do domínio do conhecimento e posteri-
ormente, o próprio conhecimento; em conjunto com o desenvolvimento 
da linguagem natural para caracterizar o significado das palavras; para 
esquemas conceituais, com interoperabilidade semântica entre bases de 
dados heterogêneas; em sistemas de recuperação de informação, especi-
ficando o significado dos conceitos a serem procurados; e com a lingua-
gem XML para a recuperação de informação na definição de metadados. 

De acordo com Gruber (1993) , os seguintes critérios devem en-
volver um projeto de ontologias: clareza – por meio de definições decla-
radas e diretas de axiomas lógicos, documentadas em linguagem natural; 
coerência – não deve haver contradições entre inferências obtidas a par-
tir de axiomas; extensível – deve permitir que novos termos possam ser 
definidos a partir do vocabulário existente; independente de implemen-
tação – a conceituação deve se restringir ao nível do conhecimento e não 
dependente da codificação; e deve dar suporte às atividades de comparti-
lhamento  de conhecimento requeridas. 

Para representar a descoberta de recursos na web o RDF, por meio 
da representação das relações entre classes, propriedades e valores foi 
escolhido como padrão definido. Na web semântica a informação está 
contida dentro de um recurso, que por sua vez pode ter ligações a outros 
recursos. A figura 5 apresenta uma representação gráfica das ligações 
entre os recursos no contexto do ambiente da web semântica. 
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Figura 5. Representação gráfica dos recursos na web semântica  

 
Para os usuários, a descoberta de recursos na web se tornará uma 

experiência mais rica e excitante. As máquinas estarão aptas a processar 
os dados e a informação da web, trabalhar sobre eles e efetuar a troca de 
conhecimento. A integração entre os mecanismos e as aplicações será 
feita por meio da estrutura do RDF. 

A padronização da representação do conhecimento na web será a-
trativa a usuários, pesquisadores, desenvolvedores e comunidades que 
definem tecnologias. 

O resultado da representação comum dos dados facilitará a inte-
gração de múltiplas fontes ao conectar a definição da informação ao seu 
contexto. 

 
Estrutura de documentação da linguagem de descrição de conteúdo 
XML (eXtended Markup Language) 

 
A XML foi adotada, em 1998, pelo consórcio W3C, como a lin-

guagem padrão para a representação e a troca (permuta) de dados na 
internet. Ela tem origem em 1996, como uma extensão da Standard  
Generalized Markup Language (SGML), que é uma linguagem definida 
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de acordo com o padrão ISO 8879 e representa um padrão internacional 
abrangente para a definição de estruturas e conteúdos entre diferentes 
tipos de documentos em formato eletrônico. É conhecida como uma me-
talinguagem. 

O consórcio W3C estabeleceu os seguintes objetivos para a adoção 
da XML como padrão de troca de dados: facilitar a utilização de meta-
dados, permitir a definição de protocolos, processar dados através do uso 
de softwares de baixo custo (recursos reduzidos) e conciliar a relação 
“produtores/consumidores” de informação.  

Como linguagem de marcação, a XML tem se tornado atrativa aos 
programadores e usuários finais pela sua simplicidade e características 
potenciais para a formação de repositórios de dados. 

Diversas especificações de tecnologias associadas à XML têm sur-
gido, da mesma foram que novas ferramentas proliferam, tornando a 
XML um padrão universal para troca de dados entre aplicações hetero-
gêneas. Com isso, o grande volume de documentos no formato XML 
tem aumentado no ambiente web, caracterizando a necessidade do tra-
tamento de dados de forma estruturada ou semi-estruturada. 

Um arquivo no formato XML pode conter, ao mesmo tempo, os 
dados e a estrutura de um documento, por meio da definição de tipos de 
dados: Data Type Definitions (DTD) ou XML Schema (esquema XML) 
que consistem em gramáticas específicas associadas ao documento (sin-
taxe,estrutura e relacionamentos), Cascading Style Sheets (CSS) ou XSL 
(eXtensible Style Language), que tratam de estilos de descrição para a 
apresentação e do conteúdo XML. 
 

Esquema 
XML 
DTD 

Apresentação 
CSS/XSL 

 
Conteúdo XML 

 

 

 

 

 
 
Figura 6. Estrutura de arquivo XML 
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A XML tem como objetivos padronizados pelo W3C: 
- deve ser usada amplamente no ambiente da internet; 
- deve prover suporte a um grande número de aplicações; 
- deve ser compatível com a SGML;   
- deve facilitar escrever programas que processam XML; 
- o número de características especiais da XML deve ser mínimo 

ou próximo de zero; 
- os documentos XML devem ser claros e de fácil entendimento 

pela leitura humana; 
- a estrutura de um documento XML deve ser formal e concisa; 
- os documentos XML devem ser de fácil e rápida criação; 
 Originalmente, a XML tinha como desafio facilitar a publicação 

de documentos eletrônicos na internet. Posteriormente, passou a ser uti-
lizada para implementar a interoperabilidade entre as linguagens SGML 
e HTML. 
 
Tabela 3. Exemplo de um documento HTML 

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<HTML LANG="EN"> 
<HEAD> 
      <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; CHAR-
SET=ISO-8859-1"> 
      <TITLE>Example HTML 4.01</TITLE> 
</HEAD> 
      <BODY> 
           <H1> Example HTML 4.01</H1> 
           <P> 
             Este é um simples exemplo de um documento escrito em HTML 4.01. 
          <BR> 
            Este documento não valida um formulário XML. 
           </P> 
      </BODY> 
</HTML> 
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As diferenças entre as linguagens XML e HTML são: 
 
- as marcações (tags) da HTML são pré-definidas e as da XML 

podem ser definidas (criadas) pelos usuários (user-defined); 
 
- a XML não substituirá a HTML. Para isso, o W3C criou a  

Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) que deverá substituir 
a linguagem HTML em um futuro próximo e coexistirá com os bilhões 
de páginas na internet escritas em HTML. 

 
Tabela 4. Exemplo de um documento XHTML 

 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 
     <head> 
       <title>Exemplo de XHTML 1.1</title> 
     </head> 
     <body> 
           <h1> Exemplo de XHTML 1.1</h1> 
            <p> 
             Este é um simples exemplo de um documento XHTML 1.1. 
           <br> 
             Este documento validará um formulário XML. 
            </p> 
      </body> 
</html> 

 
No ambiente web, os dados e a informação contidos em bases ele-

trônicas podem ser classificados funcionalmente em dados semi-
estruturados, como as páginas Hypertext Markup Language (HTML), 
dados estruturados (como os armazenados em bancos de dados) e os 
dados não-estruturados (textos livres).   A linguagem HTML possui um 
reduzido número de tags, destinadas à apresentação da informação na 
web por meio dos navegadores tradicionais e não há a possibilidade de 
implementar novas tags. A linguagem XML supre essa necessidade ao 
permitir a extensão da criação de tags, para as informações estruturadas. 
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A figura 7 mostra, de forma reduzida, a disposição de dados estrutura-
dos, não-estruturados e semi-estruturados. 

 
 
 
 
 

) 

Dados estruturados 
(Ex: bancos de 
dados

Dados 
semi-estruturados 
(Ex: html) 

Dados 
não-estruturados 
(Ex: texto livre) 

Figura 7. Exemplos de dados estruturados e não-estruturados 

 
A XML é utilizada comumente para:  
 
1) separar os dados da apresentação de um documento. Os docu-

mentos HTML contêm dados e os códigos de apresentação da página no 
navegador. Os documentos XML podem ser separados em dois arquivos: 
um arquivo XML contendo os dados e outro arquivo XSL contendo os 
métodos de representação dos dados do arquivo XML; 

 
2) facilitar a troca de dados: a XML é uma linguagem de padrão 

aberto e os dados podem ser exportados e importados entre as aplicações 
por não estarem restritos aos padrões proprietários de fabricantes; 

 
3) armazenar informações: a XML permite armazenar a informa-

ção e seu uso está se tornando popular no mercado de bancos de dados 
que a escolheram, como a suíte de aplicativos OpenOffice. A Microsoft 
também já utiliza a XML em aplicações a partir da versão 2003; 

 
4) descrever dados: os arquivos XML são de fácil entendimento 

tanto à leitura humana como à leitura por aplicativos computacionais; e 
 
5) operar independentemente de plataforma: os arquivos XML são 

escritos em puro texto e baseados em uma estrutura passível de uso em 
diversas aplicações e diferentes sistemas operacionais. 

A sintaxe da linguagem XML é muito parecida com a da HTML e, 
por isso, de fácil aprendizado.  
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Tabela 5. Exemplo de características comuns entre as sintaxes de HTML 
e XML 

 
Tags HTML Tags XML 

<input checked> <input checked= "checked" /> 

<div width=50> <div width="50"> 

<p><b>Bold e Parágrafo</p></b> <p><b>Bold e Parágrafo</b></p> 

<p> </P> (não é case sensitive) <p> </p> (é case sensitive) 

<! -- Comentário HTML.... --> <! -- Comentário XML.... --> 

 
Por se tratar a XML de uma extensão da linguagem de marcação 

(Extensible Markup Language), seus elementos (tags) e atributos são 
extensíveis e podem ser customizados, isto é, os usuários podem criar 
seus próprios elementos e atributos, desde que sigam as regras de sintaxe 
XML. Por exemplo, nomes de elementos podem conter caracteres alfa-
numéricos, mas não podem iniciar com números ou caracteres de pontu-
ação e nem podem conter espaços em branco. Os atributos não podem 
conter múltiplos valores, não são facilmente expansíveis e não podem 
descrever estruturas. Os atributos devem ser citados entre aspas simples 
ou duplas, conforme exemplo na tabela 6. 

 
Tabela 6. Exemplo de atributos e elementos customizados de XML 

 
<?xml version="1.0"?> 
<customElementoRaiz customAtributo='Aspas Simples> 
<customElementoFilho customAtributo="Aspas Duplas">Alô Mundo!</ customE-
lementoFilho > 
</ customElementoRaiz > 
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A apresentação dos dados em XML pode ser feita através de pági-
nas de estilo  CSS (Cascading Style Sheets) ou personalizadas por meio 
das linguagens XSL/XSLT (Extensible Stylesheet Language/XSL  
Transformations). 

 
As folhas de estilo CSS permitem agregar estilo às páginas web, 

como tipos de fontes, cores e padrões de espaçamento. 
 
Um documento XML pode fazer a chamada de um documento 

CSS, como apresentado no exemplo da tabela 6. 
 

Tabela 7. Exemplo de chamada de um documento CSS em um documen-
to XML 

 
<?xml version="1.0"?> 
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.robsonn.net/downloads/xml-
and-css.css"?> 
<document> 
     <title>XML e CSS</title> 
<body> 
<header>Estilo CSS em um arquivo XML</header> 
<para>Parágrafo simples...</para> 
</body> 
</document> 
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O documento CSS integrado ao exemplo acima pode ser visto na 
tabela 8. 

 
Tabela 8. Exemplo de um arquivo CSS 

 
document { 
  background-color: silver; 
  margin: 0px; 
  padding: 0px; 
  font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; 
  cursor: default; 
  font-size: 12px 
} 
title { 
  font-size: 26px; 
  font-weight: bold; 
  font-variant: small-caps; 
  display: block; 
  margin: 10px; 
  color: blue 
} 
header { 
  font-size: 18px; 
  font-weight: bold; 
  display: block; 
  margin: 10px; 
  color: red 
} 
para { 
  display: block; 
  margin: 10px 
} 

 
Para se fazer a chamada de um arquivo XSL a partir de um arquivo 

XML utiliza-se a instrução <?xml-stylesheet type="text/xsl" 
href="...FILENAME ..."?>  onde o tipo de arquivo é caracterizado como 
de extensão .xsl. Um documento XSL descreve o layout, a paginação e o 
estilo que a apresentação do documento deve ter para o usuário final na 
aplicação (MARTINS, 2000). 
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A tabela 9 apresenta um exemplo de integração entre arquivos 
XML e XSL. 

 
Tabela 9. Exemplo de chamada de um arquivo XSL em um arquivo 
XML 

 
<?xml version="1.0"?> 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.robsonn.net/xml-and-xsl.xsl"?> 
<document> 
    <title>XML e XSL</title> 
    <body> 
        <header>Arquivo XSL e arquivo XML </header> 
        <para> Parágrafo simples...</para> 
     </body> 
</document> 

 
A tabela 10 mostra a estrutura de um arquivo de apresentação 

XSL. A linguagem XSL é a preferida para apresentar documentos XML. 
 
Tabela 10. Exemplo de um arquivo XSL 

 
<?xml version="1.0"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" x-
mlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
   <xsl:template match="/"> 
      <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
      <head> 
        <title><xsl:value-of select="document/title" /></title> 
      </head> 
      <body> 
         <h1><xsl:value-of select="document/title" /></h1> 
           <h3><xsl:value-of select="document/body/header" /></h3> 
           <p><xsl:value-of select="document/body/para" /></p> 
      </body> 
     </html> 
</xsl:template> 
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Martins (2000) afirma ainda que o processo de apresentação de um 
documento XSL é dividido em duas fases: a de transformação de árvore 
e a de formatação. A transformação da árvore é feita por um processador 
de XSL que modifica, filtra e reordena os elementos do arquivo XML. O 
produto desta transformação é chamado de objetos de transformação. Ao 
processo de formatação cabe interpretar o objeto gerado e apresentá-lo 
ao usuário. 

Principais características das linguagens: Simple HTML Ontology 
Extensions (SHOE) e  XML-based Ontology Exchange Language 
(XOL). 

A linguagem SHOE (Simple HTML Ontology Extensions) foi cria-
da em 1995, com a finalidade de permitir a criação de ontologias e se 
apresentar como uma ferramenta de desenvolvimento de linguagens para 
a web semântica. 

Por ser, também, uma extensão da linguagem HTML, provê uma 
maneira de incorporar conhecimento semântico, em HTML ou outros 
documentos no ambiente web, capaz de ser legível por máquinas (robôs, 
agentes, etc).  

A linguagem SHOE segue as especificações de: 
- possuir um mecanismo de classificação hierárquico para docu-

mentos HTML (e opcionalmente documentos não-HTML) ou subseção 
de documentos HTML; 

- possuir um mecanismo para as relações entre os elementos classi-
ficados ou tipos específicos de dados (números, datas, etc.); e 

- caracterizar as ontologias, de maneira simples, contendo as regras 
que definem as classificações válidas, os relacionamentos e as regras 
inferidas. 

O propósito dessas especificações é permitir que os agentes de co-
leta de dados (agentes inteligentes de software, robôs, etc) possam en-
contrar informações relevantes e verdadeiras sobre os documentos dis-
poníveis na web, habilitando os mecanismos de busca a efetuarem me-
lhor agregação do conhecimento pesquisado. 

Para obter sucesso nesse intento, é necessário que primeiro haja a 
definição de uma ontologia descrevendo a classificação dos objetos váli-
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dos na web e o relacionamento entre esses objetos e outros objetos ou 
dados. Essa ontologia pode ser emprestada de outras ontologias já exis-
tentes. Em segundo lugar, as páginas HTML devem ser auto-descritivas, 
descrever outras páginas ou subseções delas, tendo seus atributos descri-
tos por uma ou mais ontologias. 

A camada de ontologia, na visão da arquitetura da web semântica, 
está situada entre a camada lógica e a camada de esquema (figura 4) e 
define as relações entre os dados.  

Por ontologia entende-se uma coleção ou conjunto de informações 
ou termos que incluem desde vocabulários, semântica,  regras de infe-
rência ou conceitos de um determinado domínio. 

Uma ontologia é construída sobre os objetos entidades, atributos, 
relações e restrições. O objeto entidade descreve os conceitos de um 
determinado domínio sob estudo. O objeto atributo descreve as proprie-
dades das entidades. O objeto relação trata das ligações entre entidades e 
atributos. E o objeto restrição apresenta as condições impostas às entida-
des, atributos ou relações, definidas por quem projetou a ontologia. 

A principal finalidade de uma ontologia é selecionar, hierarquica-
mente, categorias por meio de exemplos. Atualmente, o emprego de on-
tologias tem sido amplamente utilizado pela Ciência da Computação, 
especialmente pela área de Inteligência Artificial, na representação do 
conhecimento e na normalização terminológica de conceitos. 

A integração de sistemas baseados em agentes inteligentes de 
software com as ontologias caminha em busca da interoperabilidade en-
tre os sistemas, garantindo a coexistência harmônica (autonomia) bem 
como a agilidade e a flexibilidade na comunicação entre entidades diver-
sas.  

Principais características da SHOE  

- Destina-se à representação do conhecimento da linguagem de 
marcação HTML; 

- Faz parte de um superconjunto da HTML, acrescentando as tags 
necessárias para atribuir conteúdo semântico nas páginas web. 

- Divide-se em duas categorias: tags para construção de ontologias 
e tags para criação de anotações para documentos web.   

 471 



- Tem semântica limitada, para poder manipular grande quantidade 
de dados. 

- Pode ser utilizada em conjunto (embutida) dentro de várias fontes 
e com propósitos diversos. Não se limita a uma função em particular. 

- Permite aos usuários categorizar instâncias hierárquicas. 
- Permite estender uma ou mais ontologias, através de cadeias de 

prefixos, habilitando o acesso a essas ontologias. 
- Permite acrescentar à ontologia relacionamentos entre elementos 

de categorias diferentes. 

Principais características da XOL (XML -  based Ontology Exchange 
Language). 

A linguagem XOL foi projetada para codificar informações estru-
turadas (metadados), tais como definições de classes de objetos de ban-
cos de dados e informações não-estruturadas, como definições de objetos 
de bancos de dados. 

A sintaxe da XOL tem por base a linguagem XML e seus modelos 
primitivos e semânticas foram estruturados no modelo do Open  
Knowledge Base Connectivity (OKBC), que consistia em uma interface 
de aplicativo para acessar sistemas de representação de conhecimento. 

A linguagem XOL utiliza um modelo genérico para definir ontolo-
gias, onde um conjunto de tags da XML pode descrever toda e qualquer 
ontologia. Este modelo é diferente de outros modelos baseados em es-
quemas XML, o qual um conjunto genérico de tags pode ser usado para 
definir parte de um esquema de ontologia ou o próprio esquema é utili-
zado para gerar um segundo conjunto de tags específicas.  

A linguagem XOL apresenta-se vantajosa, comparada com outras 
linguagens de ontologia, porque permite a modelagem da ontologia na 
linguagem padrão para troca de informações: a XML. 

Nem todo documento XML é um documento XOL válido. Somen-
te os documentos XML que seguem a estrutura XML DTD são conside-
rados válidos. Documentos XML DTD (Document Type Definition) são 
aqueles que possuem as definições de tipo de documentos fundidas com 
as especificações de ontologias. Com isso é possível obter o aninhamen-
to de tags e seus atributos. 
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Um documento XOL DTD inicia a partir de uma ontologia, mas 
poderia iniciar através da definição de qualquer um destes exemplos: 
módulos, ontologias, base de conhecimento, banco de dados ou conjunto 
de registros. 

O exemplo de um XOL DTD pode ser visto na tabela 11. 

Tabela 11. Exemplo de um documento XOL 

<ontology> 
<name>...</name> 
<kb-type>...</kb-type> 
<package>...</package> 
<version>...</version> 
<documentation>...</documentation> 
<class>...</class> 
<class>...</class> 
... 
<slot>...</slot> 
<slot>...</slot> 
... 
<individual>...</individual> 
<individual>...</individual> 
... 

</ontology> 
 
A tag name atribui o nome da ontologia utilizada. Os demais ele-

mentos são opcionais e devem ser inseridos e preenchidos nessa posição 
e ordem.  

Principais  características das linguagens DARPA Agent Markup 
Language (DAML) e Ontology Inference Layer (OIL). 

A linguagem DAML+OIL é uma linguagem para desenvolvimento 
de ontologias e foi criada, em 2000 para ser uma extensão da linguagem 
XML e do framework RDF com a finalidade de se tornar a linguagem 
semântica que faria a ligação entre a informação contida em uma página 
da web e as máquinas e sistemas capazes de entendê-la. Ao mesmo tem-
po foi desenvolvida a Linguagem para Intercâmbio de Ontologias – OIL.  
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Como objetivos, a DAML almeja permitir que os usuários defi-
nam/estendam simples ontologias para uso próprio, desenvolvam o sig-
nificado semântico em uma visão top-down e permitam o compartilha-
mento de conceitos de alto nível.   

Além disso, deve proporcionar a representação explícita de servi-
ços, processos e modelos de negócios que permitam o reconhecimento 
de informação não-explícita (encapsulada em programas ou em senso-
res). 

A DAML também se apresenta como uma linguagem de marcação 
com mais vantagens sobre as demais, como por exemplo, a interoperabi-
lidade semântica no nível em que hoje se tem a interoperabilidade sintá-
tica na XML, a marcação de objetos web, manualmente ou automatica-
mente, para incluir descrições de informações, descrições de funções e 
descrição de dados que esses objetos produzem. 

Desta forma, as páginas web, bancos de dados, aplicações, mode-
los e sensores estarão ligados a agentes que também usam a DAML para 
reconhecer os conceitos que eles estão em busca.A interoperabilidade 
entre fontes de dados diversas poderá se tornar uma realidade. 

Em 2001, pesquisadores da Agência de Pesquisa de Projetos A-
vançados de Defesa (DARPA) e da Comunidade Européia decidiram 
unir os estudos e criaram a linguagem DAML+OIL, baseada no modelo 
RDF, onde a principal característica é classificar os recursos de docu-
mentos de maneira mais sofisticada, indo além da representação das re-
lações entre classes, propriedades e valores, como feita pelo framework 
RDF. 

Vieira (2002), aponta as seguintes motivações para o desenvolvi-
mento da DAML+OIL:  projetar uma linguagem capaz de, dinamica-
mente, identificar e compreender fontes de informação; prover interope-
rabilidade entre agentes de forma semântica; permitir o desenvolvimento 
de redes distribuídas e ampliáveis de ontologias; a constatação que fer-
ramentas como HTML e XML não eram suficientes para expressar se-
mântica. 

Além do conjunto de triplas RDF o modelo DAML+OIL contem-
pla uma base de conhecimentos específica e diversos componentes op-
cionais, cabeçalhos, elementos de classe, de propriedades e instâncias. 
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As classes no modelo DAML+OIL são definidas por meio do elemento 
<daml:Class> e permitem a  definição de operações com outras classes, 
elementos contidos nas classes e combinações booleanas.  

São características da DAML+OIL: 
- é baseada na linguagem XML e no RDF, no entanto, contempla 

no RDF propriedades das propriedades, equivalências, disjunções de 
classes e constraints; 

- usa sintaxe RDF; 
- estende as declarações RDF através de rica descrição lógica;  
- provê restrições de cardinalidade e notações adicionais sobre 

propriedades, como “inverso-de” e “transitividade”;  
- provê propriedades adicionais para definição de classes (com-

disjunção, complemento-de, interseção-de, etc; 
- permite o uso de tipos dados de XMLSchema e aponta para tipos 

enumerados de XMLSchema; 
- trata classes de objetos e propriedades (daml:Class,  

daml:ObjectProperty, daml:DatatypeProperty);  
- trata conjuntos de dados, como listas e listas ordenadas  

(<daml:collection> e <daml:list>); e 
- a possibilidade de definição de propriedades, definido regras para 

o relacionamento entre as classes. Dois itens de classe são conectados 
por meio do elemento <daml:ObjectProperty>. 

Segundo CUNHA(2002), a Camada de Inferência de Ontologia 
(Ontology Inference Layer - OIL): 

 
“é uma linguagem para a representação de ontologias que: 
fornece a maior parte das primitivas de modelagem utilizadas 
em ontologias baseadas em frames; possui semânticas sim-
ples, claras e bem definidas, baseadas na lógica de descrição 
(Description Logic – DL); e apresenta suporte para dedução 
automática. Embora as linguagens XOL e OIL apresentem 
muitas semelhanças elas diferem em termos de suporte 
computacional, característica na qual OIL leva vantagem. A 
linguagem OIL estende a XOL, fornecendo uma série de 
construções comuns em ontologias definidas em lógica de 
descrição, e que não são possíveis de se expressar em XOL. 
Além disso, OIL possui ferramentas de suporte que facilitam a 
edição e validação de ontologias”.  
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Figura 8. Descrição da OIL, segundo Cunha (2002) 

Principais  características das ferramentas de edição, criação e re-
presentação de ontologias:Kaon, Protegé, Ontobroker, OilLed, On-
toEdit  e Ontosaurus. 

Karlsruhe Ontology and Semantic Web Infrastructure (Kaon) 
 
Kaon é um conjunto de ferramentas de código aberto (open sour-

ce), em um framework, para gerenciar a infra-estrutura de ontologias. 
Sua principal característica é facilitar a criação e a manutenção de onto-
logias através de um ambiente (framework) e seu foco é a resolução es-
calável e eficiente de ontologias. Tem sido uma importante ferramenta 
no âmbito da web semântica para integrar tecnologias com aplicações de 
negócios, como bases de dados relacionais.  
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A linguagem de ontologia KAON é baseada no RDF, incluindo ex-
tensões proprietárias. Algumas funcionalidades são: propriedades simé-
tricas, propriedades transitivas, propriedades inversas, modularização, 
meta-modelagem e tratamento de informações léxicas através de camada 
específica. 

Baseia-se na arquitetura funcional proposta de Tim Berners-Lee, 
baseada em camadas: de clientes, de gerenciamento e de armazenamen-
to. 

 
Exemplos de suas funcionalidades: 
 
- simétricas:  “se A é-amigo-de B” e é-amigo-de é uma expresão 

simétrica, Kaon infere que “B é-amigo-de A”; 
 
- transitivas: “se A é-amigo-de B e B é-amigo-de C, e é-amigo-de 

é expressão transitiva, Kaon infere que “A é-amigo-de C”; 
 
- inversas: “se A é-parente-de B e é-filho-de é uma propriedade in-

versa de é-pai-de, então Kaon infere que “B é-filho-de A”; 
 
- modularização: uma ontologia pode reusar conceitos e definição 

de instâncias de outras ontologias; 
 
- meta-modelagem: um conceito pode ser tratado como uma ins-

tância de algum outro meta-conceito. 

 477 



 

 
Figura 9. Portal KAON 
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Ambiente Protégé  

É um conjunto de ferramentas para construção de domínios de on-
tologias e para desenvolver aplicações que usam essas ontologias. 

 
As características que mais se destacam são: 
 
- geração automática de interfaces gráficas, baseadas nos modelos 

definidos pelos usuários; 
 
- arquiteturas e modelos de conhecimentos extensíveis; 
 
- possibilita a inclusão de aplicações específicas (standalone) no 

ambiente de conhecimento do Protégé e vice-versa; 
 
- possui escalabilidade a grandes bases de conhecimento; 
 
- customiza formulários de entrada de dados; 
 
- possui arquitetura extensível a plugins ; e 
 
- suporta a Linguagem de Ontologias para Web (OWL). 
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      Figura 10. Portégé 2000 
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Ambiente Ontobroker – Breve descrição 

É um conjunto de ferramentas que usam ontologias destinadas a 
extrair, resolver e gerar metadados no formato RDF (Resource  
Description Framework), no ambiente gráfico da web. A geração de 
descrições RDF permite a exploração de informação ontológica das apli-
cações que utilizam RDF. 
Principais características: 

- possui várias ferramentas para formular consultas, definir ontolo-
gias e gerar metadados; 

- manipula consultas semânticas sobre várias fontes; 
- permite acesso a fontes heterogêneas e semi-estruturadas, como 

as existentes no ambiente www; 
- através de ontologias seleciona o conteúdo semântico; 
- provê acesso semântico às fontes da do ambiente da web descri-

tos em linguagens HTML, XML e RDF. 

 
Figura 11. Arquitetura Ontobroker 
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OiLed - Breve descrição 

É um editor de ontologias que permite aos usuários construir onto-
logias por meio das linguagens DAML (Darpa Agent Markup Langua-
ge) e OIL (Ontology Inference Layer) para a web semântica. Foi criado, 
inicialmente, como um simples editor para estimular o interesse e o uso 
da linguagem OIL.  

É considerado o “Note Pad” dos editores de ontologias, pelos seus 
escassos recursos e por não suportar o desenvolvimento de ontologias de 
larga escala e a migração e integração entre ontologias. 

 

 
 
Figura 12. Janela principal do Oiled 

OntoEdit - Breve descrição 

É um ambiente de Engenharia de Ontologias (Ontology  
Engineering Environment) destinado ao desenvolvimento e manutenção 
de ontologias, por meio de significados gráficos. 

Foi construído sobre um poderoso modelo interno de ontologias, 
que pode ser utilizado em conjunto com a linguagem XML (Extended 
Markup Language). Como ferramenta, permite ao usuário editar hierar-
quia de conceitos ou das classes. 

Está inserido dentro do projeto On-To-Knowledge com a finalida-
de de dar suporte à gerência do conhecimento baseado em ontologias 
compartilháveis e reusáveis. 
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Figura 13. Janela principal do OntoEdit 
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Ontosaurus – Breve descrição 

É o nome de um navegador (browser) desenvolvido para as bases 
de conhecimento do projeto Loom. Por meio de uma interface gráfica, 
associa uma interface gráfica ligada por meio de hiperlinks a diversas 
bases de conhecimento. 

É constituído de três janelas: uma para a barra de ferramentas su-
perior, uma janela de conteúdo e uma janela de referências. 

Loom é uma linguagem de representação de conhecimento, cujo 
principal objetivo é desenvolver ferramentas para representação do co-
nhecimento e solução de problemas da área de Inteligência Artificial. 

 
 
Figura 14. Estrutura do navegador Ontosaurus 
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Figura 15. Navegador Ontosaurus
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Análise do modelo e sintaxe do Resource Description Framework 

(RDF).  
O RDF é uma arquitetura genérica de metadados, originada em 

1997, no W3C, destinada a descrever semanticamente os recursos do 
ambiente web (Vieira, 2002), por meio dos padrões de metadados. Sua 
principal finalidade é prover a interoperabilidade entre esses padrões de 
metadados. Como especificação para dar suporte à gerência de metada-
dos, o RDF foi recomendado às comunidades de desenvolvimento em 
1999, por meio de um documento para o modelo e a sintaxe do RDF e 
outro para a especificação do esquema RDF (Lassila & Swick, 1999).  

Essa arquitetura fornece uma sintaxe e um modelo para codifica-
ção em XML de vocabulários e reutiliza metadados normalizados, des-
cobrindo recursos, catalogando o conteúdo de uma página de um site e 
escalonando esse conteúdo. 

Por meio do RDF, a informação tem o exato significado que se es-
pera dela, sem ambigüidade e pode ser compreendida pelos computado-
res e estes podem integrar várias fontes de informação pela web. 

Principais características do RDF: 
- foi projetado para ser lido e compreendido pelos computadores; 
- não é visto pelo público, em geral; 
- é escrito em linguagem XML. A linguagem XML usada pelo 

RDF é chamada de RDF/XML; 
- é uma recomendação do W3C;  
- é a base para o processamento de metadados; 
- uma informação RDF, por meio da linguagem XML pode ser 

trocada facilmente entre diferentes tipos de computadores e diferentes 
sistemas operacionais. 

Exemplos de utilização prática do RDF: 
- descrição de propriedades de itens de venda de comércio eletrô-

nico, como preço e disponibilidade; 
- representa os itens da web sob a forma de triplas <objeto, atribu-

to, valor>, A(O,V), onde o objeto “O” possui um atributo “A” de valor 
“V”; 

- descrição de datas/programações de eventos na web; 
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- descrição de informações precisas sobre as páginas web, como 
conteúdo, autor, data de criação e de modificação; 

- descrição do conteúdo de bibliotecas eletrônicas. 
Faria e Girardi (2001) exemplificam o uso das triplas <objeto, atri-

buto, valor>. 
Tabela 12. Exemplo de uma tripla A(O,V) 

 
hasName 
(‘http://www.w3.org/employee/id1321’, “Jim Lerners”) 
authorOf 
(‘http://www.w3.org/employee/id1321’, ‘http://www.books.org/ISBN12515866’) 
hasPrice 
(‘http://www.books.org/ISBN12515866’, “$62”) 

 
O RDF, na arquitetura funcional da web semântica, na visão de 

Tim Berners-Lee, está alocado tanto na Camada de Metadados como na 
Camada de Esquema, como mostrado na figura 2. Na Camada de Meta-
dados, o RDF apresenta apenas os conceitos de recurso e propriedade, 
identificados pelo URI (Uniform Resource Identifier), que vem a ser a 
identificação do caminho onde o recurso está disponível, como “http” ou 
“ftp”.  

Já na Camada de Esquema ocorre a descrição hierárquica dos con-
ceitos e das propriedades. O RDF Schema aparece como uma linguagem 
candidata a fazer a metamodelagem essa descrição. 

O modelo básico do RDF, de acordo com Faria e Girardi (2001), é 
caracterizado pelos recursos, propriedades e sentenças que são identifi-
cados por um URI, conforme figura 16. 
 

 

 

   

 
 

Recurso          http://www.abc.com/Smith 
Propriedade    Criador 
Sentença        John Smith é o criador da http://www.abc.com/Smith 

criador 

John Smith http://www.abc.com/smith 

Figura 16. Modelo básico do RDF 
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A interoperabilidade semântica será obtida por meio do significado 
atribuído aos dados representados na tripla <objeto, atributo, valor>, 
acompanhando os modelos de sintaxe serializada e sintaxe abreviada em 
XML. A sintaxe serializada representa as capacidades do modelo de da-
dos, enquanto que a sintaxe abreviada representa os dados de forma 
compacta. 

 
Tabela 13. Exemplo de sintaxe XML serializada 

 
<?xml version="1.0"?> 
    <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:s= 
"http://description.org/schema/"> 
    <rdf:Description about="http://www.abc.com/smith">  
    <s:Creator>John Smith</s:Creator> 
    </rdf:Description> 
    </rdf:RDF> 

 
Tabela 14. Exemplo de sintaxe XML abreviada 

 
<rdf:RDF> 
  <rdf:Description about="http://www.abc.com/smith"> 
   <s:Creator> 
   <rdf:Description about="http://www.abc.com/id/7777"> 
   <v:Name>John Smith</v:Name> 
  </rdf:Description> 
  </s:Creator> 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

  
A representação do conhecimento dos recursos na web, por meio 

dos modelos RDF e Schema RDF, segue as condições definidas pelo 
W3C para que ela seja considerada satisfatória para prover a interopera-
bilidade: atender os requisitos de semântica, sintática e de estrutura. 
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Discussão 

O ambiente gráfico www é o principal veículo disponível na inter-
net para recuperação e uso das informações disponíveis. A web semânti-
ca está inserida dentro do campo de pesquisas de soluções para melhoria 
do tratamento da informação no ambiente web.  

O crescimento desordenado da web tem tornado a busca por in-
formação ineficiente (Goñi, 2002), em virtude da busca por palavras–
chaves trazer respostas ambíguas.  

As máquinas ou mecanismos de buscas realizam pesquisas em mi-
lhões de páginas previamente indexadas e apresentam como respostas as 
referências que têm alguma relação com os tópicos pesquisados. 

Como um imenso repositório eletrônico de dados, a web possui 
uma grande parte desses dados armazenados em estruturas heterogêneas 
e poucos dados armazenados em bancos dados. 

A arquitetura da web semântica foi definida, tomando por base a 
divisão por níveis de camadas: de esquema, de ontologia e lógica. A 
linguagem XML ocupa um lugar de destaque como base nessa arquitetu-
ra, ao lado do RDF. 

 A linguagem XML aparece como elemento integrador por prover 
semântica ou significado à estrutura da informação, ao lado dos esque-
mas do RDF. Suas características de interpretação, reutilização e com-
partilhamento da informação apresentaram-se como vantajosas na cama-
da de esquema. 

 Conforme previsto nos objetivos iniciais da pesquisa, foi consta-
tado que o principal problema do modelo atual da web é a falta de estru-
tura da informação disponível na internet pela pouca estrutura fornecida 
pela linguagem HTML. 

 A pesquisa também pôde identificar que ficou patente a necessi-
dade da interoperabilidade entre as aplicações que trocam informações, 
sendo essa lacuna resolvida com o processamento de metadados. A es-
trutura do modelo Objeto – Atributo  – Valor, do RDF é complementar à 
XML, onde através da definição dos recursos, propriedades e sentenças 
tem por finalidade servir como uma robusta e flexível arquitetura para 
dar suporte aos diferentes padrões de metadados. 
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A classificação dos metadados facilita a identificação, localização 
e a recuperação da informação por prover um conjunto de especificações 
para a descrição dos dados.  

As ontologias – classificação hierárquica das informações – sur-
gem como alternativas para auxiliar na descrição de vocabulários para 
compartilhamento e a integração de dados não estruturados e de forma-
tação heterogênea. Elas fazem a ponte entre a representação sintática e a 
conceitualização, proporcionando um melhor entendimento comum da 
informação. 

Foi constatado, também, que a ausência de padronização nas fer-
ramentas de desenvolvimento tem levado às iniciativas de buscar um 
modelo de linguagem de criação de ontologias. 

As iniciativas das linguagens SHOE (Simple HTML Ontology Ex-
tensions) e XOL (XML- based Ontology Exchange Language) demons-
tram a intenção de atribuir conteúdo semântico ao conteúdo estático do 
modelo HTML, por meio da categorização da construção de ontologias e 
a codificação dos metadados, destacando-se a XOL por estar baseada no 
modelo genérico da XML. 

Já o modelo DAML+OIL consegue aliar as virtudes da linguagem 
OIL (Ontology Inference Language) aos projetos do DARPA Advanced 
Modelling Language (DAML). Desse “casamento” surge mais uma ini-
ciativa de construção de uma linguagem que atribui endereçamento ao 
conteúdo semântico da informação. Para os agentes de software encarre-
gados da missão de achar as informações em diferentes tipos de redes e 
de diversas fontes, o processo de tratamento semântico é muito mais 
vantajoso do que a conjunção simples das linguagens HTML e XML, 
por não tratarem da semântica da informação. 

A web semântica é um grande esforço liderado pelo Consórcio W3 
(W3C Consortium) com um grande número de pesquisadores e parceiros 
industriais. Ela está fortemente acoplada ao uso de complexas tecnologi-
as, envolvendo ontologias e baseia-se, principalmente, no modelo RDF, 
que integra várias aplicações, usando a linguagem XML para sintaxe 
comum e a estrutura de nomes dos URIs – Universal Ressource  
Indicator.  
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De acordo com o criador do ambiente gráfico da web, Tim  
Berners-Lee, a web semântica é uma extensão da web atual. Na nova 
web, a informação é mais bem definida por meio do significado semân-
tico, habilitando pessoas e máquinas a trabalharem em cooperação.  

Sob esse ponto de vista, a web semântica fará parte de uma vasta 
rede de conhecimento humano e poderá inferir novos conhecimentos, a 
partir do processamento de informações passíveis de entendimento pelas 
máquinas (machine-readble).   

A interoperabilidade é a palavra-chave nessa abrangente troca de 
informações. As tecnologias que permitem compreender o significado 
semântico da informação englobam desde as linguagens destinadas à 
padronização do transporte de dados, como a XML (Extended Markup 
Language), aquelas que tratam da estrutura da informação, como o am-
biente RDF (Resource Description Framework) e até daquelas que se 
encarregam da representação da informação por meio de ontologias. 

Segundo Gruber (1993), uma ontologia é uma especificação explí-
cita de uma conceituação. Por meio de ontologias espera-se obter uma 
conceitualização adequada de entidades, atributos e processos, facilitan-
do o entendimento compartilhado da informação e criando requisitos 
adequados à comunicação e interoperabilidade entre sistemas de nature-
zas heterogêneas. Os sistemas construídos utilizando ontologias possuem 
os benefícios da facilidade de reuso e confiabilidade da informação tra-
tada. A web semântica aperfeiçoará os mecanismos de busca e os agen-
tes inteligentes de software por meio de ontologias criadas ou aperfeiço-
adas.  

Alguns benefícios do uso de ontologias são a melhora na área da 
comunicação entre seres humanos, entre sistemas computacionais e entre 
seres humanos e esses sistemas. A comunicação entre seres humanos 
pode ocorrer pela definição e conceitualização de termos técnicos (glos-
sário); a comunicação entre seres humanos e máquinas pode ocorrer pelo 
processamento da linguagem natural, pela pesquisa e busca da informa-
ção e por meio da informação estruturada da web semântica. A comuni-
cação entre sistemas pode ocorrer por meio de agentes inteligentes de 
software e também pela web semântica. 
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Para tratar e trabalhar com ontologias foram criadas linguagens e 
ferramentas específicas para tal. Dentre elas destacam-se a Kaon, a  
OntoEdit, Protégé, Ontobroker, Oiled e Ontossaurus e outras.  

A definição de especificações para a utilização do RDF e das 
linguagens de ontologia para web (OWL) são condições imprescindíveis 
para a obtenção de padrões que atinjam o objetivo desejado: a interope-
rabilidade entre aplicações. 

Conclusões 

Nesta pesquisa procurou-se identificar os principais mecanismos 
da arquitetura da web semântica, dando ênfase na questão da interopera-
bilidade. 

Diariamente, usuários de computador, manipulam bilhões de pági-
nas na internet, incluindo a utilização de serviços como e-mail, opera-
ções bancárias, comércio eletrônico, conversas instantâneas, transferên-
cias de arquivos, pesquisas ou simplesmente navegação no ambiente 
www.  

Há consenso de que há excessiva perda de tempo nas pesquisas e 
na administração da informação disponível na web e que os mecanismos 
de pesquisa ainda trazem respostas inconsistentes, incompletas, irrele-
vantes ou excessivas em relação ao escopo pesquisado. 

O consórcio W3C tem produzido muita documentação para acom-
panhar e padronizar o desenvolvimento de ferramentas que seguem a 
tendência das novas tecnologias. 

O repositório de dados na web tenderá à organização e à estrutura-
ção quando a maior parte dos documentos publicados seguirem as espe-
cificações da web semântica, facilitando, sobremaneira, a recuperação da 
informação. 

Pesquisadores de todas as partes do mundo concentram esforços 
no sentido de diagnosticar o melhor caminho a ser percorrido. 

A web semântica é uma importante iniciativa para buscar a padro-
nização na automação de processos de troca de informação no ambiente 
web. A tecnologia proposta por essa arquitetura está baseada no uso in-
tenso da linguagem XML como elemento estruturador dos dados, em 
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modelos de documentos RDF para a representação semântica da infor-
mação e no uso de ontologias para classificar e conceitualizar os dados. 

A arquitetura da web semântica está sendo desenvolvida sob a es-
trutura das camadas de esquema, de ontologia e de lógica e o desenvol-
vimento de ferramentas que contemplem as funcionalidades dessas ca-
madas deverá interagir com o dinâmico ambiente web com máquinas 
capazes de entender o que os usuários realmente intencionam expressar, 
que manipulem adequadamente os dados, de forma que o armazenamen-
to, o tratamento e a recuperação da informação sejam eficientes e efica-
zes. 

Na camada lógica, as regras de inferência permitirão o uso de a-
gentes inteligentes para relacionar e processar a informação constante 
das estruturas de dados e metadados definidas nas ontologias. 

A camada de ontologia será encarregada de resolver problemas de 
definição de termos e relações entre os conceitos sobre classes e sub-
classes de objetos e suas relações e as regras de manipulação desses ob-
jetos.   

Na camada de representação de dados e de metadados a linguagem 
XML terá papel imprescindível, ao proporcionar a descrição do conteú-
do, bem como de permitir aos usuários definirem suas próprias tags. 

De acordo com Tim Bernes-Lee, um dos idealizadores da internet, 
a internet já passou por três gerações: a primeira foi caracterizada pela 
simples troca de dados entre máquinas distintas. A segunda geração, já 
no ambiente gráfico, da World Wide Web (www), proporcionou uma 
revolução ao disponibilizar uma imensa quantidade de informação e a-
plicativos viabilizando o comércio eletrônico entre clientes e empresas. 
E a terceira geração está sendo conhecida como web semântica  
(Semantic Web) e tem como motivação principal facilitar a transforma-
ção de dados e informação para um modelo estruturado, onde a comuni-
cação entre software e agentes inteligentes seja mais dinâmica, coopera-
tiva e precisa. 

Essa terceira geração da web surge como uma alternativa de pa-
dronizar e organizar (estruturar) adequadamente a formatação de dados, 
através de padrões específicos e de linguagens que suportem a definição 
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de classes e de ontologias, tornando o ambiente web mais homogêneo e 
aplicado à semântica de conteúdo. 

O estudo de ontologias propõe "uma especificação parcial de uma 
conceitualização consensual" (Gruber, 1993), onde conceitualização 
pode ser entendida como um conjunto de fatos e regras, ou um conjunto 
de entidades e relacionamentos dentro de um universo de discurso que se 
busca representar.  

Dentre as características de uma ontologia destacam-se: aberta e 
dinâmica - para ser capaz de suportar ajustes decorrentes de mudanças 
na estrutura ou comportamento do domínio; interoperável para ser facil-
mente escalável, considerando um domínio amplo, e adaptável a novos 
requisitos; de fácil manutenção e de fácil compreensão; ser semantica-
mente consistente com o domínio; e ser coerente com o contexto.  

A importância da Gerência de Metadados na web passa pela 
classificação das ontologias de domínio, de tarefa e de aplicação.  

Para adequar-se às novas necessidades da Gerência de Metadados 
e as classificações ontológicas, diversas linguagens estão sendo propos-
tas, tais como a eXtended Markup Language (XML), a Simple HTML 
Extensions (SHOE) e a  XML-based Ontology Exchange Language 
(XOL), DARPA Agent Markup Language (DAML) e Ontology Inference 
Layer (OIL), dentre outras. 

Como principais objetivos da web semântica ainda a serem alcan-
çados estão: a criação definitiva de uma infra-estrutura racional de rede e 
de aplicações que efetivamente representem os metadados e proporcio-
nem a troca e o acesso padronizado aos dados; o desenvolvimento de 
ontologias e conceitualizações de objetos e domínios; e pesquisas adi-
cionais que estabeleçam os padrões definitivos da web semântica.  

Os mecanismos de busca do futuro não deverão devolver respostas 
impróprias às pesquisas, pois os dados serão tratados por meio de infe-
rências lógicas. 
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Divórcio: passado, presente e futuro de um instituto em  
constante transformação 
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Resumo: O presente artigo tem por objeto o tema Divórcio: Seus ante-
cedentes históricos e jurídicos e seu atual estado na legislação brasileira, 
além de tecer alguns comentários acerca dos Projetos de Lei já em  
trâmite no Parlamento brasileiro com vistas ao aperfeiçoamento do  
Instituto. 
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Introdução 
 

Quando estudamos a evolução do Direito de Família brasileiro, é 
impossível não debruçarmo-nos com atenção sobre as históricas discus-
sões envolvendo a possibilidade de se dissolver civilmente o vínculo 
matrimonial através do divórcio, discussões estas que dividiram parla-
mentares, eclesiásticos, médicos, biólogos, sociólogos, juristas e, enfim, 
por que não dizer, toda uma sociedade, por mais de três gerações, desde 
a Assembléia Constituinte Republicana até o ano de 1977, quando foi 
promulgada a Lei nº 6.515, a já famosa “Lei do Divórcio”. 

Porém, a edição deste documento legal não fez cessar os debates, 
muito pelo contrário, abriu novos campos para porfias acaloradas acerca 
da necessidade de se aperfeiçoar o novo texto legal. Um renomado juris-
ta de nosso tempo, SAULO RAMOS (1978), chegou a intitular jocosa-
mente seu livro de comentários à nova Lei, considerando que seriam tais 
e tantos os erros de conceituação técnica do texto da Lei 6.515, de 26 de 
dezembro de 1977, alguns tão desesperadamente imperdoáveis, que, ao 
examiná-los, ao intérprete é impossível levá-los a sério. 

Com as transformações ocorridas em nossa sociedade, a família 
brasileira experimentou nos anos 70 e 80 uma série de alterações revolu-
cionárias nas relações entre marido e mulher e nas relações entre estes e 
seus filhos, alterações estas que não passaram despercebidas ao legisla-
dor constitucional de 1.988, tendo sido balizado o caminho para a reno-
vação da legislação civil brasileira, o que ocorreu em 2.002, com a edi-
ção do Novo Código Civil brasileiro (NCC). 

Mais uma vez, a promulgação de um documento legal de tamanha 
relevância não interrompeu os debates jurídicos atinentes ao Direito de 
Família, tendo o instituto do divórcio recebido grande atenção por parte 
dos juristas pátrios após a edição do texto definitivo. Aliás, o sistema 
adotado pelo NCC, não tem sido poupado de críticas, seja pela perma-
nência da dualidade de procedimentos para dissolver o casamento (sepa-
ração e divórcio), seja pela ressurreição da chamada “separação-
remédio”, ou ainda pela necessidade de se identificar um “culpado” pela 
separação, dentre tantos outros aspectos.  
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Tais pontos têm inspirado o legislador a propor novos Projetos de 
Lei, com o objetivo de aperfeiçoar o novo texto adequando-o à realidade 
familiar brasileira, bem como aos princípios e objetivos fundamentais de 
nossa Carta Constitucional, tais como o respeito à dignidade da pessoa 
humana e a promoção do bem de todos, sem preconceitos.   

Por outro lado, o NCC continua recebendo ferrenhos apontamentos 
críticos oriundos dos setores mais conservadores da sociedade brasileira, 
que jamais deixaram de se manifestar contrariamente às alterações legis-
lativas ocorridas no Direito de Família brasileiro, especialmente no que 
tange ao divórcio. No entender de LOPES (2002), o que vemos por toda 
a parte onde o divórcio se implanta é a infelicidade, o remorso de cons-
ciência, os filhos traumatizados, as vidas desfeitas, os problemas psíqui-
cos. Mesmo para os casais que não se divorciam, a possibilidade do 
divórcio funciona como um fator desestabilizador do lar, uma fonte de 
desconfianças mútuas, de ameaças recíprocas. Onde deveria haver a-
mor e união, regados pela aceitação dos sacrifícios inerentes ao conví-
vio, introduz-se a divisão e a suspicácia.  

Bem se vê, portanto, que a Batalha do Divórcio, termo cunhado 
pelo saudoso NÉLSON CARNEIRO, continua e não tem data para ter-
minar. Apenas mudaram os agentes e os temas a serem discutidos. Se 
antes a sociedade discutia a conveniência ou não da adoção do instituto 
(embora esta discussão não esteja totalmente encerrada), hoje se deba-
tem, principalmente, aspectos concernentes à sua própria estruturação 
material e processual, a fim de adequá-lo ao novo momento histórico em 
que vive nossa sociedade, e, por conseguinte, sua célula-base - a Família 
-, submetidas ao pálio de uma Constituição Federal que prega a proteção 
à liberdade e à dignidade de seus integrantes. 

O texto que ora se inicia, tem por objetivo, fazer um breve resumo 
dos aspectos histórico-jurídicos que permearam a adoção do divórcio no 
Brasil, bem como tecer alguns comentários acerca da legislação em vi-
gor, bem como dos Projetos de Lei e sugestões de alteração do novo 
Código. 

Obviamente, o assunto não se encerra neste pequeno artigo, uma 
vez que o Direito de Família, sendo o ramo do Direito que mais intima-
mente acompanha o ser humano e seus costumes, há de continuar so-
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frendo paulatinas alterações, novos questionamentos e respostas, en-
quanto o homem mantiver a evolução das suas capacidades de abstração 
e de relacionamento livre e consciente com seu semelhante. 

Enquanto formos sujeitos emocionais e desejantes, vale dizer, en-
quanto não se vislumbra um futuro tal como imaginado por um Orwell 
(vide o livro 1984), por um Huxley (vide o livro Admirável Mundo No-
vo), a frase dita pelo Senador Martinho Garcez quando apresentou Proje-
to de adoção do divórcio, no longínquo ano de 1.900, continuará soando 
absolutamente atual e aplicável a qualquer nova tese jurídica apresenta-
da, mesmo que a princípio não encontre a menor guarida: Não me iludo 
sobre a sorte que terá a idéia este ano. Mas nada mais frágil do que a 
gota d’água que, entretanto, não cessando de cair, afunda rochas e per-
fura montanhas. 
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Passado 
 
Em 13 de Dezembro de 1.545, na cidade de Trento, que pertencia 

ao Reino Alemão, instalou-se um Concílio Ecumênico, sob a direção do 
Papa Paulo III, com o objetivo de traçar uma reação aos movimentos 
Protestantistas, que ganharam força após a publicação das 95 “Teses” de 
Martinho Lutero, em 1.517. 

O Concílio, também chamado de “Tridentino”, durou quase vinte 
anos (e três Papas), tendo sido interrompido por guerras e pestes, e ficou 
conhecido como o movimento de “Contra-Reforma” da Igreja Católica, 
com o objetivo primordial de recuperar a unidade da Igreja. Em suas 
primeiras Sessões, os participantes deliberaram acerca as fontes da fé, 
sobre o pecado original e sobre os sacramentos, dentre outros assuntos. 

No início de 1.547, um surto de tifo obrigou o Papa a transferir o 
Concílio para Bolonha, local em que ocorreram as deliberações acerca 
do matrimônio, elevando-o à categoria de Sacramento e Dogma de Fé, 
dispondo os participantes sobre as solenidades de sua celebração (obser-
vadas até os dias de hoje) e, especialmente, fixando em definitivo a ori-
entação da Igreja nas questões relativas à indissolubilidade do vínculo 
conjugal, legislando a respeito do Divórcio e da anulação do casamento 
por autoridade religiosa. 

Em seu excelente estudo, DA LUZ (1978) destaca duas conclusões 
tomadas pelo Concílio Tridentino, neste sentido, prevendo Sentenças de 
Excomunhão (os Anátemas) de quem a elas se opuser: 

Se alguém disser que a Igreja incide em erro quando ensina, como 
sempre tem ensinado, seguindo a doutrina do evangelho e dos seus a-
póstolos, que o vínculo do matrimônio não pode dissolver-se pelo peca-
do do adultério de uma das duas partes, e que, nem um nem o outro, 
nem mesmo a parte inocente, que não tenha dado motivo ao adultério, 
pode contrair outro matrimônio enquanto a outra parte viver; senão, 
que, pelo contrário, o marido que tenha deixado sua mulher adúltera, 
assim como a mulher que tenha deixado seu marido adúltero, podem 
casar de novo, que seja anatemizado. Se alguém disser que o matrimô-
nio apenas realizado e não consumado não pode ser dissolvido pela 
profissão religiosa solene de um dos cônjuges, seja anatemizado. 
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Tais conclusões, sob a forma de Decretos, serviram de base para as 
disposições acerca do matrimônio contidas em todos os Decretos que 
vigoraram no Brasil-Colônia e Brasil-Império, bem como para o “Con-
solidador” Teixeira de Freitas e para os artífices do primeiro Código 
Civil brasileiro, promulgado em 1916 e vigente a partir do ano seguinte, 
curiosamente, o mesmo ano de 1917 em que o mundo assistiu à promul-
gação do Código de Direito Canônico (Corpus Iuris Canonici), sob o 
papado de Bento XV, tendo como uma de suas fontes, exatamente as 
disposições do Concílio de Trento. 

Contratado em 1855 pelo governo Imperial para coligir e classifi-
car toda a legislação pátria e consolidar a civil, o festejado Bacharel Au-
gusto Teixeira de Freitas, homem de seu tempo, observou tais premissas, 
ficando assim redigidos, por exemplo, os artigos 95 e 158 do texto final 
consolidado, que vigorou verdadeiramente entre 1858 e 1917, sendo 
posteriormente apontado por BEVILÁCQUA (1917) como sendo o nos-
so primeiro Código Civil: 

Art. 95. As disposições do Concílio Tridentino e da Constituição 
do Arcebispado da Bahia, á respeito do matrimônio, ficão em effectiva 
observancia em todos os Bispados, e Freguezias do Império.  

Art. 158. As questões de divorcio ou sobre nullidade do matrimo-
nio, ou sobre separação temporária ou perpetua dos conjuges, perten-
cem ao Juízo Ecclesiastico. A respeito dellas nenhuma ingerencia póde 
ter a jurisdicção secular. 

As primeiras reações ao Princípio da Indissolubilidade do Matri-
mônio no Brasil, surgiram após a Proclamação da República, momento 
em que o novo Governo, determinando a Separação entre Estado e Igre-
ja, instituiu o Registro Civil e o Casamento Civil.  

Vale destacar também que, à época, os juristas brasileiros já se o-
cupavam em estudos de Direito Comparado, tendo muitos estudado fora 
do País e sofrido influências do Direito Civil legislado além das nossas 
fronteiras. E o instituto do Divórcio, além de ter sido admitido por Lei 
na França em 1884, encontrava-se em franco debate em várias outras 
nações. Apenas para citar dois exemplos próximos, a “Lei do Divórcio” 
foi promulgada no Uruguai em 1907, e em Portugal no ano de 1910. 
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Frise-se igualmente a lição de RODRIGUES (1978), ao mencionar 
a adoção do divórcio em terras lusitanas como forma de reação a um 
regime monárquico deposto: 

O divórcio foi introduzido em Portugal pela Lei de 3 de Novembro 
de 1910. Note-se que a lei foi promulgada pelo Governo Provisório da 
República Portuguesa que sucedeu imediatamente à queda da monar-
quia. Aqui, como em outros casos semelhantes, a admissão do divórcio 
representa uma forma de reação contra o regime deposto e contra a 
ordem anteriormente vigente. 

Conforme já tivemos a oportunidade de expor (MOLD, 2000), esta 
reação à Monarquia, marcadamente teocrática, ocorreu igualmente na 
Rússia, após a Revolução Bolchevique de 1918, quando se editou o  
“Código de Matrimônio e Família” que trouxe em seu bojo a possibili-
dade de dissolução do casamento. 

No Brasil, mesmo após a queda da Monarquia e o estabelecimento 
de um Estado laico, esta reação não chegou a tanto. Convocada a  
Assembléia Constituinte, no momento em que os Parlamentares chega-
ram aos debates acerca do Casamento Civil, ocuparam um tempo imenso 
discutindo, em primeiro lugar, se deveria haver a precedência da ceri-
mônia civil à religiosa, conforme nos conta ROURE (1979). 

No que tange ao Divórcio, segundo o jurista mencionado, o Proje-
to do Governo Provisório simplesmente a ele não se referia, o que abriu 
espaço para a apresentação de emendas por parte dos Congressistas Ca-
simiro Júnior, Lopes Trovão, Leopoldo Bulhões e Guimarães Natal, ten-
do sido rejeitadas em sua totalidade. 

Agenor de Roure destaca trecho de discurso proferido pelo Sr. 
Lauro Sodré, discorrendo contrariamente não só à adoção do Divórcio, 
como também ao voto das mulheres, o que demonstra o pensamento 
vigorante à época:  

Com esta emenda, que reputo filha de uma democracia anárquica, 
revolucionária, metafísica e irrefletiva (a do voto às mulheres), corre 
parelha outra, que manda consignar no nosso pacto fundamental a lei 
do divórcio. Não pelos mesmos princípios que defende o catolicismo, 
porque não sou católico; não pelos mesmos princípios que defende a 
Igreja, porque não tenho laço de relação alguma com a Igreja Católica; 
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sou, com uma plena convicção, com uma sinceridade de que ninguém 
pode duvidar, francamente contra esta emenda. Acredito – e neste ponto 
sigo os traços delineados por eminentes observadores pensadores de 
nota e de mérito – acredito que a consagração do divórcio, máxime 
combinada com esta outra emenda a que acabo de referir-me, seria o 
completo descalabro social, porquanto se há uma coisa que deva mere-
cer a atenção do Governo, é exatamente a constituição da família, por-
que a família é a célula social, é a única entidade que pode comparecer 
diante da sociedade, porque não se podem comparar senão quantidades 
homogêneas e o indivíduo não aparece na sociedade senão como ente 
de razão. (...) Estou me referindo no momento atual ao divórcio e pare-
ce-me que, neste ponto, estaremos em perfeito acordo, porque creio que 
muitos poucos membros desta casa hão de dar seu assentimento para 
que o Congresso tome para si a tarefa de anarquizar a família. 

 Lauro Sodré tinha razão. Embora alguns apupos pudessem ser 
ouvidos durante seu discurso, a maioria das manifestações era de total 
apoio, o que fez com que o Divórcio não tenha sido adotado pelos Cons-
tituintes e nem tampouco pelos artífices do Código Civil de 1916 que 
adotaram no texto do velho Código apenas a figura do “Desquite”, em 
seu artigo 322: A sentença do desquite autoriza a separação dos cônju-
ges e põe termo ao regime matrimonial de bens, como se o casamento 
fosse dissolvido. 

A indissolubilidade transformou-se em regra constitucional em 
1934 e assim permaneceu até a Constituição de 1988. CARNEIRO 
(1978), menciona a existência de inúmeros Projetos de Lei e de Emendas 
à Constituição que soçobraram ao longo do século XX.   

E conclui: Longa e espinhosa foi a luta pelo divórcio. Mas ela te-
ria sido ainda mais demorada e difícil se os juízes não houvessem aberto 
roteiros nas trevas da indissolubilidade. Nenhuma contribuição, 
entretanto, pesou tanto no desfecho final dessa guerra de tantos anos 
quanto a participação da mulher. Quando iniciamos a jornada, ela era 
contra o divórcio. No dia em que compreendeu que o desquite a aviltava 
e não lhe abria qualquer horizonte nos dias futuros, mudou de atitude. E 
foi principalmente esse apoio que, disseminado por todos os lares, em 
todas as idades, construiu a vitória final. 
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Em 1970 falece um dos principais antidivorcistas do Congresso, 
Monsenhor Arruda Câmara. Também neste ano a Itália, país de fortíssi-
ma tradição católica, adotou o Divórcio. Segundo RODRIGUES (1978), 
o último grande país, antes do nosso, que depois de longo embate institu-
iu o divórcio a vínculo, ou seja, a modalidade de divórcio que dissolvia 
definitivamente o casamento. 

No Brasil as opiniões a favor do divórcio multiplicavam-se tanto 
no âmbito jurídico, quanto fora dele. A mídia escrita e televisiva dava 
tratamento especial ao tema. Matéria publicada no Jornal “O Globo” 
(06/01/77) afirmava que na Itália, após a edição da Lei do Divórcio, teria 
ocorrido um curioso aumento no número de casamentos. 

Assim continuaram os embates. De um lado os divorcistas, bus-
cando livrar os brasileiros dos grilhões de um matrimônio marcado pela 
violência, pela infelicidade ou, simplesmente, pela falência, escudados 
em argumentos jurídicos, sociológicos e filosóficos, e, de outro, os anti-
divorcistas, geralmente ligados à Instituições mais conservadoras, bus-
cando impedir a anarquização das instituições e o avanço do comunismo, 
conforme salientava ARRUDA CÂMARA (1952). 

Finalmente, após a Emenda Constitucional nº 08, de 14/04/77, que 
alterou o quorum para a proposição de Emendas à Constituição, foi pos-
sível editar a de nº 09, em 29/06/77, que extirpou do texto constitucional 
de 1969 a impossibilidade de dissolução do matrimônio. 

Posteriormente, conforme dissemos, veio à lume a Lei nº 6.515, 
ainda em 1977, baseada no Projeto do Senador Nélson Carneiro, embora 
alguns juristas como RAMOS (1978) advertissem que o Projeto do Se-
nador José Sarney possuía melhor redação e técnica legislativa, além de 
não conter alguns graves erros contidos no primeiro Projeto, tais como a 
redação do artigo 38 que limitava a uma vez somente a possibilidade de 
a pessoa se divorciar, algo que somente foi corrigido doze anos depois, 
com a Lei 7841/89 que revogou este e outros dispositivos. 

No final do século XX o Direito Civil brasileiro passou por nova 
série de debates motivados pela vindoura edição de um novo Código 
Civil. Na ocasião, muito se discutiu sobre a necessidade ou não de um 
novo Código e se este deveria ser precedido de uma Consolidação; se 
deveria ser mantida a unicidade do Direito Civil ou seriam elaboradas 
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pequenas Codificações. Tais discussões restaram superadas, conforme 
exposto por um dos mentores do NCC, o grande REALE (2000): 

 É preciso, porém, corrigir, desde logo, um equívoco que consiste 
em dizer que tentamos estabelecer a unidade do Direito Privado. Esse 
não foi o objetivo visado. O que na realidade se fez foi consolidar e a-
perfeiçoar o que já estava sendo seguido no País, que era a unidade do 
direito das obrigações. Como o Código Comercial de 1850 se tornara 
completamente superado, não havia mais questões comerciais resolvi-
das à luz do Código de Comércio, mas sim em função do Código Civil. 
Na prática jurisprudencial, essa unidade das obrigações já era um fato 
consagrado, o que se refletiu na idéia rejeitada de um código só para 
reger as obrigações, consoante projeto elaborado por jurisconsultos da 
estatura de Orozimbo Nonato, Hahnemann Guimarães e Philadelpho de 
Azevedo. Não vingou também a tentativa de, a um só tempo, elaborar 
um Código das Obrigações, de que foi relator Caio Mário da Silva Pe-
reira, ao lado de um Código Civil, com a matéria restante, conforme 
projeto de Orlando Gomes. Depois dessas duas malogradas experiên-
cias, só restava manter a unidade da codificação, enriquecendo-a de 
novos elementos, levando em conta também as contribuições desses dois 
ilustres jurisconsultos. 
 
Presente 

 
Tendo como fonte de consulta uma série de modernas opiniões 

doutrinárias, publicadas em variados periódicos, além das efetivas con-
tribuições dos integrantes do Instituto Brasileiro de Direito de Família – 
IBDFAM, já à época um verdadeiro foro de novas idéias, com inquesti-
onável projeção nacional e internacional e que chegou a instituir uma 
Comissão de Acompanhamento do NCC, encabeçada pelo Desembarga-
dor do TJRS Luiz Felipe Brasil Santos, os novos codificadores optaram 
por manter, em 2002, grande parte do texto legal promulgado em 1977, 
com ínfimas alterações. 

De fato, ao examinarmos perfunctoriamente os doze artigos e seus 
parágrafos que compõem o capítulo do NCC que trata da “Dissolução da 
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Sociedade e do Vínculo Conjugal”, veremos que vários deles foram dire-
tamente transcritos do texto da Lei nº 6515/77. 

Desta forma, a par de algumas importantes inovações, foram con-
sagradas no novo Codex algumas regras e normas cuja permanência em 
nosso ordenamento já vinha sendo contestada há tempos, e outras inclu-
sive já consideradas moribundas por nossos mais importantes civilistas. 

Senão vejamos. O artigo 1571 dispõe sobre as quatro hipóteses de 
dissolução da sociedade conjugal, a saber: a morte, a nulidade ou anula-
ção do casamento, a separação judicial e o divórcio. Tal dispositivo é 
cópia fiel do caput do art. 2º da Lei do Divórcio. 

Ocorre que o texto facilmente conduz leigos e estudantes de Direi-
to ao erro de confundir a dissolução da “sociedade conjugal” com a dis-
solução do “vínculo”, dúvida que se reduz com a leitura dos parágrafos 
deste mesmo artigo. O vínculo conjugal, no casamento válido, somente 
se rompe com o divórcio e pela morte. 

A fim de dissipar qualquer erro de interpretação, importante a lição 
de RAMOS, forte em Pontes de Miranda: 

 
O casamento é um instituto amplo, que regula a 
vida dos cônjuges nas suas relações afetivas, em 
suas recíprocas obrigações morais e materiais, nos 
deveres para com os filhos e para com a família. 
A sociedade conjugal é um instituto menor, conti-
do dentro do casamento e regula o regime patri-
monial de bens entre os cônjuges, os frutos civis 
do trabalho ou indústria de cada cônjuge, ou de 
ambos. ‘É preciso, porém, não se confundirem o 
vínculo conjugal, que só se dissolve com a morte 
(e agora com o divórcio), e a sociedade conjugal, 
que é o fato da vida em comum no domicílio con-
jugal’ (Pontes de Miranda, Tratado de Direito Pri-
vado, Vol. VIII, pág. 3). 

 
Autores brasileiros da mais alta importância reconheceram o avan-

ço em acatar a morte presumida como uma causa da dissolução do vín-
culo, uma vez que o direito anterior obrigava a pessoa, em caso de desa-
parecimento do consorte, a iniciar dois procedimentos distintos, o de 
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“ausência” e o de divórcio, algo que o mestre MONTEIRO (2004) con-
siderava um bis in idem, certamente desnecessário.  

Por outro lado, vozes se levantaram contra o ressurgimento da 
chamada “Separação-Remédio”, no “novo” artigo 1572, § 2º, ou seja, 
aquela que é pedida por um dos cônjuges, quando o outro estiver acome-
tido de doença mental grave, há pelo menos 02 anos, reconhecida como 
de cura improvável. Segundo a sapiente anotação da Desembargadora 
gaúcha Maria Berenice Dias, este motivo era tido como superado, em 
nossa legislação, face à alteração introduzida no artigo 40 da Lei divor-
cista, que reduzira para dois anos o prazo de separação de fato para ense-
jar o pedido de divórcio direto. 

E conclui, com base nas vantagens patrimoniais concedidas ao 
cônjuge enfermo, previstas no § 3º do artigo 1572: De qualquer forma, 
possibilitada sem nenhuma seqüela patrimonial a busca do divórcio com 
base só no transcurso de dois anos de separação, sendo desnecessário 
motivar o pedido, dificilmente alguém pediria a separação sob o funda-
mento da doença com duração superior a dois anos, ficando sujeito a 
perder a meação dos bens remanescentes do cônjuge enfermo ( se o re-
gime adotado foi comunhão universal) e a metade dos adquiridos na 
constância da sociedade conjugal (se comunhão parcial). 

Principiamos este capítulo tecendo algumas considerações acerca 
da Separação, não por fuga do assunto principal, mas sim por um motivo 
muito simples: como o procedimento brasileiro de dissolução da socie-
dade e do vínculo é dual, é absolutamente impossível falarmos do Di-
vórcio, sem passarmos pela Separação, seu precedente obrigatório. De 
fato, qualquer casal hoje no Brasil que pretenda se divorciar deve, pri-
meiramente, separar-se, seja de fato, seja de direito. 

O NCC manteve estas regras em seu texto. No art. 1580 dispõe so-
bre a conversão da separação judicial em divórcio, após um ano a contar 
do trânsito em julgado da sentença que houver decretado a separação 
judicial, ou da decisão concessiva da medida cautelar de separação de 
corpos. 

A seguir, no parágrafo único do mesmo artigo, determina a possi-
bilidade de conversão da separação de fato em divórcio, após o compro-
vado transcurso do prazo de dois anos. Tal comprovação geralmente se 
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faz em nossos Tribunais através da produção de prova testemunhal e 
juntada de documentos que atestem, em algum momento, a ruptura do 
casal. É usual, por exemplo, a apresentação de provas de recebimento de 
correspondências para o casal em endereço comum e, posteriormente, 
em locais diferentes, a apresentação de contratos de aluguel da nova mo-
rada, e-mails em que o casal comenta a separação entre si ou com ami-
gos, dentre outros. 

Este é o chamado Divórcio Direto, embora o termo “direto” diga 
respeito tão-somente ao fato de ser o primeiro procedimento verdadei-
ramente judicial proposto pelas partes. 

A desnecessidade de dois procedimentos para um mesmo objetivo 
foi exposta por vários juristas, mesmo antes da promulgação do novo 
Código, buscando-se demonstrar que tal prática não mais se coadunava 
com a realidade social brasileira, até mesmo por estes dispositivos, ori-
undos da Lei do Divórcio, serem considerados uma vitória da corrente 
anti-divorcista, como asseverava RAMOS: 

A separação prévia é uma concessão à influência católica, que 
considera o desquite, isto é a separação de corpos, um meio de autori-
zar a cessação da vida em comum por um período indeterminado, mas 
destinado à meditação e ao longo do qual os cônjuges separados, sem 
poderem casar-se de novo com outra pessoa, venham a desistir da sepa-
ração e, em conseqüência, voltem a viver juntos. Em muitos casos a lon-
ga meditação não produziu o resultado esperado e que seria sempre um 
só: a reconciliação. Diante desta realidade, alguns Estados passaram a 
conceder o divórcio indireto, isto é, a dissolução do vínculo após um 
determinado período de separação, durante o qual e no entendimento do 
legislador, houve suficiente tempo para meditação. Findo esse período, 
sem reconciliação, concede-se o divórcio. 

Outra não é a opinião da doutrina atual, aqui representada por 
SANTOS (2002): Desperdiçou o legislador excelente oportunidade de 
extinguir o já anacrônico instituto da separação judicial, cuja manuten-
ção em nosso ordenamento jurídico não mais se justifica. Primeiro por-
que é uma meia-solução para o matrimônio falido, uma vez que não põe 
fim ao casamento e, por conseqüência, inviabiliza novo consórcio en-
quanto não formalizado o divórcio. Segundo, porque as razões que leva-
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ram à sua manutenção quando da edição da Lei nº 6.515/77 não mais 
subsistem, considerando que a sociedade brasileira já amadureceu o su-
ficiente para perceber que o divórcio não significou o fim da família, 
mas sim, uma solução para as uniões onde pereceu o afeto, condição de 
subsistência do relacionamento conjugal. 

A par de ter mantido este desnecessário sistema de dissolução da 
sociedade e do vínculo em dois momentos diferentes e cronologicamente 
distantes, os elaboradores da nova lei preservaram o Princípio da Culpa 
como um dos fundamentos da separação, além de apresentarem um des-
necessário rol de condutas que podem caracterizar a impossibilidade da 
vida em comum, precisamente no artigo 1573, tais como adultério, seví-
cias, tentativa de morte, injúria grave, abandono voluntário do lar por um 
ano contínuo, dentre outros, ressuscitando rol que se encontrava no Có-
digo revogado de 1916. 

Não se pode negar que, em alguns casos, a ruptura do casal dá-se 
por um ou mais atos eivados de violência e/ou má-fé praticados por um 
dos cônjuges, porém esta circunstância não pode jamais inspirar os ope-
radores do Direito de Família a sempre procurarem um único culpado 
pela falência matrimonial, pois na maior parte dos casos, esta falência é 
fruto de meses, às vezes anos, de ausência de diálogo, falta de compre-
ensão, omissões, obsessões, pequenos atos de desrespeito mútuo que vão 
se avolumando até criar uma situação insustentável. Muitas vezes até o 
excesso de amor, pode gerar o fim do casamento, conforme conhecida 
reflexão, algo irônica, é certo, do escritor WILDE (1854-1900): Os so-
frimentos superficiais e os amores superficiais duram. Os amores e os 
sofrimentos profundos acabam morrendo devido á sua própria intensi-
dade. 

O fato é que nestes casos de desgaste natural e paulatino do casa-
mento é impossível ao Magistrado, aos advogados e aos representantes 
do Ministério Público, atuantes em um processo de dissolução do casa-
mento obterem êxito em descobrir quem dos cônjuges foi pela primeira 
vez grosseiro, inoportuno, ciumento ou omisso, pois isto implicaria em 
adentrar em uma máquina do tempo para tentar “ver” o que ocorria den-
tro da morada comum, todos os dias em que este casal esteve junto, o 
que sabemos ser impossível. 
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Ademais, no momento em que ex-marido e ex-mulher estão frente 
a frente em um Tribunal, abalados psicologicamente pelo estresse da 
separação, em um misto de frustração e humilhação, muitas vezes a ra-
zão é deixada de lado e pequenos fatos que já haviam sido relegados a 
um segundo plano, tornam-se importantes “cavalos de batalha”, no sen-
tido de atribuir toda a culpa ao outro, quando a culpa geralmente pode 
ser atribuída a ambos.  

A falta de tato para superar estes problemas, tanto do lado dos liti-
gantes, quanto por parte dos operadores do Direito, pode levar a um du-
radouro processo de separação litigiosa que pode tranqüilamente dar azo 
a outros processos que tomarão a forma litigiosa, muitas vezes por mera 
postura vingativa e beligerante das partes. Assim, não se descarta o pos-
terior ingresso de ações de revisão de alimentos, alteração da guarda dos 
filhos, sobrepartilhas, dentre tantas outras, prolongando desnecessaria-
mente a dor e o sofrimento destas pessoas, isto sem mencionarmos a 
série de traumas que podem se abater sobre os filhos do casal. 

Tais questões ligadas a determinação de um culpado são herança 
do sistema Canônico, daí o porquê de a doutrina mais abalizada estar 
pouco a pouco buscando o afastamento destas considerações, tendo sido 
festejadas as regra contida no parágrafo único do art. 1573, bem como 
no artigo 1580, § 1º do novo Código; sendo que o primeiro dispositivo 
aduz que o Magistrado pode levar em consideração quaisquer fatos que 
tornem insuportável a vida em comum; já o segundo dispositivo deter-
mina que da sentença concessiva de divórcio não conste referência às 
causas da Separação. 

Mister se faz transcrever importante lição de WELTER, cuja pre-
ciosa lavra não deixa qualquer dúvida acerca da desnecessidade de per-
quirição da culpa: 

No Direito de Família, em vista dos princípios da secularização, 
da dessacralização do casamento, da liberdade, da igualdade, da preva-
lência dos interesses dos cônjuges e dos companheiros, da felicidade, da 
solidariedade, do afeto, da cidadania e da dignidade da pessoa humana, 
não se pode falar em culpa ou em responsabilidade civil. A responsabi-
lidade imposta no Direito de Família é apenas o “direito de ser feliz e o 
dever de fazer o outro feliz”. O amor é uma estrada de mão dupla, na 
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qual os cônjuges ou companheiros são responsáveis pelos seus atos e 
suas escolhas, pelo que não se pode discutir a culpa. No Direito de Fa-
mília, não há responsabilidade civil, e sim a responsabilidade pessoal, 
em vista da liberdade de escolha do consorte, da situação em que o côn-
juge ou companheiro se encontra, ao optar pela dissolução da entidade 
familiar, e pela saída desse conflito, enfim, se é direito da pessoa huma-
na constituir núcleo familiar, também é direito seu não manter a entida-
de formada, sob pena de comprometer-lhe a existência digna. 

Destarte, o Estado de Direito laicizou, tornou leigo, secularizou, 
descristianizou, profanou, desconsagrou, degredou, dessacralizou, des-
dramatizou, enfim, extinguiu o princípio da culpa, pelo que, em um Es-
tado Constitucional, deve-se compreender que a Constituição (ainda) 
constitui, não se podendo admitir a discussão da culpa do Direito Ca-
nônico no âmbito do Direito de Família.  

De qualquer forma, ainda que mantida esta vetusta posição em 
nosso Código, são alvissareiras as decisões que vem sendo tomadas pe-
las Cortes mais avançadas deste País, no sentido de desconsiderar a per-
quirição da culpa pela falência do matrimônio, como por exemplo, as 
decisões mencionadas por SANTOS, em seu artigo: Exemplo dessa ori-
entação encontra-se nos Embargos Infringentes nº 70001797711, do 4º 
Grupo Cível do TJRS, onde restou assentado que ‘Não tem mais justifi-
cativa a atribuição de culpa pelo rompimento da vida em comum, quan-
do qualquer conseqüência pode advir desta declaração, bastando para a 
decretação da separação, o reconhecimento do fim do vínculo afetivo’. 
No mesmo sentido foram, entre outras, as Apelações Cíveis nºs 
598520187, 70000859983 e 700001840289”.    

Ainda se deve ressaltar que acertou o legislador, na esteira do mo-
derno texto do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao desvincular a 
culpa pela separação da atribuição da guarda dos filhos, determinando, 
em seu artigo 1584, que ela seja atribuída a quem revelar melhores con-
dições para exercê-la. Tal dispositivo está relacionado ao Princípio do 
Melhor Interesse da Criança, conforme preciso comentário dos juristas 
paranaenses FACHIN e RUZYK (2003). Da regra constitucional emer-
ge o princípio do melhor interesse da criança, como objetivo a ser per-
seguido pela família, pela sociedade e pelo Estado, e é dever de todos a 

 514



busca desse melhor interesse. Aí também se projeta a interlocução entre 
o Direito Civil e a Constituição, nos limites e supremacia dos interesses 
sociais, recolocando em cena o público e o privado na remodelação do 
Direito Civil ao final do século XX. 

Outro aspecto que tem merecido comentários negativos de obser-
vadores mais argutos, diz respeito ao rol de entes que podem representar 
o cônjuge incapaz para propor a ação de divórcio ou defender-se, inclu-
indo-se a legitimidade processual do irmão do divorciando, contida no 
art. 1582, parágrafo único. 

Por exemplo, leia-se a anotação da Desembargadora Maria Bereni-
ce Dias: Absolutamente injustificável alcançar tal legitimidade ao irmão 
do separando ou divorciando. Ora, se há incapacidade, mister é que ela 
seja reconhecida judicialmente por meio do procedimento legal adequa-
do, oportunidade em que é nomeado um curador, a quem cabe a repre-
sentação do curatelado para todos os atos da vida civil. Da mesma for-
ma, se o cônjuge for menor, tal representatividade é exercida pelo as-
cendente.(...)Na eventualidade de não dispor o menor de ascendente, é 
indispensável a nomeação de um tutor. Este sim, o representará na a-
ção, não se podendo deferir a irmãos dos cônjuges a possibilidade do 
desempenho de tal munus. 

De nossa parte, destacamos que somente em hipóteses remotas po-
deria o Magistrado ser obrigado a analisar um pedido de divórcio pro-
posto pelo irmão do divorciando ou divorcianda, pois as regras que re-
gem a Curatela, abrem pouco espaço para a ocorrência deste fato. 

Basta verificarmos que, segundo ditam os parágrafos do artigo 
1775 do Código, na ausência do cônjuge, a esta altura já separado de fato 
do ente curatelado, é curador legítimo o pai ou a mãe e na falta destes, 
do descendente que se mostrar mais apto e, na falta do descendente 
compete ao Juiz a escolha do curador. 

Portanto entendemos que o Magistrado, antes de deferir a curatela 
do divorciando ao irmão deste, deve superar todas as normas supramen-
cionadas, podendo até mesmo escolher terceira pessoa, estranha à famí-
lia, a fim de exercer a curatela, ou estender a escolha para ascendentes de 
maior grau, vez que o parágrafo único do artigo 1582 não delimita a li-
nha reta. 

 515



Todavia, como as regras jurídicas não são formuladas para serem 
inúteis, podemos imaginar hipótese em que o curador outrora nomeado 
tenha sido destituído por força do art. 1766 do NCC e que não existam 
mais parentes conhecidos do ente curatelado, a não ser um irmão, ou 
irmã. Neste caso a regra do parágrafo único, do artigo 1582 poderia ser 
aplicada, estendendo-se a este irmão o direito de propor a ação de divór-
cio em nome do irmão incapaz. 

Por fim, deve-se ter em mente a importante inovação contida no 
artigo 1742 do Código que permite ao Magistrado a nomeação de um 
Protutor para fiscalizar os atos do tutor, regra aplicável igualmente ao 
curador, pela aplicação do artigo 1781. 

Inúmeros outros aspectos da legislação vigente poderiam ser des-
tacados. Existem considerações acerca dos aspectos processuais do di-
vórcio, destacadas por RODRIGUES (2002) e até mesmo sobre a per-
manência ou não em nosso ordenamento da Lei do Divórcio, porém, 
deixemos este hercúleo trabalho nas mãos dos eméritos comentaristas já 
mencionados, para que possamos conduzir este breve estudo a um exer-
cício de futurologia. 
 
Futuro 

 
Conforme exposto alhures, as discussões hão de continuar. Deve 

ser destacado, desde já, o monumental trabalho que vem sendo feito pe-
los integrantes do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que através 
de suas publicações, simpósios, comissões especializadas, congressos 
estaduais e nacionais vem provocando, há quase dez anos, um constante 
repensar acerca dos institutos jurídicos que regem a família brasileira, 
sendo hoje impossível pensarmos em qualquer reforma legal que atinja o 
Direito de Família (e Sucessões, por oportuno), sem que os bravos inte-
grantes desta Organização não tenham uma parcela considerável de par-
ticipação. 

Apenas para citarmos alguns pontos que já se encontram em dis-
cussão na Câmara dos Deputados, cuja introdução em nosso ordenamen-
to pode ocorrer brevemente, alterando a sistemática do divórcio em nos-
sa Lei Civil maior, mencionemos os Projetos de Lei 4945/05, a PEC 
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413/05 e o Projeto de Lei 4948/05, todos resultantes de uma série de 
deliberações por parte dos integrantes do IBDFAM, tendo sido encami-
nhadas através do Deputado Antônio Carlos Biscaia (PT/RJ). 

O Projeto de Lei nº 4945/05, exclui a “culpa” como um elemento 
motivador da Separação, determinando uma alteração no art. 1572 do 
NCC para que o mesmo fique assim redigido: “qualquer dos cônjuges 
poderá propor a ação da separação judicial quando cessar a comunhão de 
vida”.  

O Projeto de Emenda Constitucional 413/05, de autoria do mesmo 
Deputado, altera o § 6º do artigo 226 da Constituição Federal, extingue a 
figura da “Separação Judicial”, dispondo que o casamento será dissolvi-
do pelo divórcio consensual ou litigioso, pondo fim ao procedimento 
dúplice de dissolução do casamento.  

Acerca deste Projeto de extinção da “Separação”, não podemos 
deixar de manifestar nossa preocupação com aqueles casais que preten-
dem extinguir sua relação matrimonial mas que, por razões principal-
mente de ordem religiosa, sejam absolutamente avessos à figura do Di-
vórcio. 

Interessante solução para este impasse pode estar na Lei nº 
15/2005 promulgada pelo Rei Juan Carlos de Espanha, no último dia 08 
de Julho, deixando ao alvitre dos cônjuges a propositura de Ação de 
“Separação” - para pôr fim à convivência e aos direitos e deveres do 
Matrimonio - ou diretamente de “Divórcio” para pôr fim ao elo matri-
monial, possibilitando a convolação de novas núpcias. 

Segundo consta da Exposição de Motivos da citada lei se mantém 
a Separação Judicial como figura autônoma para aqueles casos en los 
que los cónyuges, por las razones que les asistan, decidan no optar por 
la disolución de su matrimonio. E segue destacando que a Separação e o 
Divórcio se concibe como dos opciones, a las que las partes pueden 
acudir para solucionar las vicisitudes de su vida en común. De este mo-
do, se pretende reforzar el principio de libertad de los cónyuges en el 
matrimonio, pues tanto la continuación de su convivencia como su vi-
gencia depende de la voluntad constante de ambos. (extraído de 
http://civil.udg.es/normacivil/estatal/familia/L15-05.htm, acesso em 08 
de Novembro de 2005).  
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Por sua vez, o Projeto de Lei 4948/05 altera dispositivo do Código 
Civil para inserir a mediação familiar como recomendação na regulação 
dos efeitos da separação e divórcio. 

Com a crescente aceitação da interdisciplinaridade aplicada ao Di-
reito, encontra-se hoje praticamente incontestável a importância da apli-
cação conjunta da ciência jurídica juntamente com outras ciências afins. 
No Direito de Família então, esta presença de outros cientistas é constan-
te e indispensável, sendo corriqueiro o “empréstimo” das idéias e experi-
ências oriundas da Genética, Psicologia, Biologia, Psicanálise, dentre 
outras. 

Nascida na América do Norte no início dos anos 70, a mediação 
familiar é conceituada por GANANCIA (2001) como sendo um proce-
dimento estruturado de gestão de conflitos pelo qual a intervenção con-
fidencial e imparcial de um profissional qualificado, o mediador, visa a 
restabelecer a comunicação e o diálogo entre as partes. Seu papel é o de 
levá-los a elaborar por eles próprios, acordos duráveis que levem em 
conta as necessidades de cada um e em particular das crianças em um 
espírito de co-responsabilidade parental. 

Ainda segundo esta autora, o mediador é um terceiro imparcial que 
não dispõe de nenhum poder. É isto que lhe dá força: não há nenhum 
mandato do juiz, nem poder de instrução, seu único poder advém das 
partes, livres para prosseguir ou não a mediação, percurso essencialmen-
te voluntário. 

Desta forma, ainda que se trate de uma absoluta novidade, ainda 
sem previsão legal, já existem profissionais empenhados em aprender 
este ofício, e cursos e palestras a respeito vêm sendo ministrados em 
todo o País.  

Por nosso turno consideramos de grande valia a vindoura aplicação 
da Mediação em Direito de Família, especialmente nos processos de 
separação e divórcio, a fim de que as partes possam preparar-se para a 
fase judicial do processo, conseguindo elaborar acordos e fazer certas 
concessões na presença auxiliadora do Mediador, muitas vezes em mais 
de uma sessão, sem as conhecidas angústias que se abatem sobre os liti-
gantes quando se vêem em audiência, sentindo-se muitas vezes pressio-
nados e inseguros. 
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No que concerne aos divórcios de casais com filhos, vários autores 
têm recomendado a presença do Mediador, não apenas para auxiliar os 
ex-cônjuges na busca de uma dissolução conjugal menos traumática, 
mas também para ajudar os filhos do casal a compreender esta nova situ-
ação pela qual irão passar.  É como diz ALMEIDA (2001), com a qual 
concordamos inteiramente: As disputas pela guarda inscrevem-se na 
lógica de comunicação pela força, na ótica da culpa, em que um ganha 
e o outro perde, um visita e fiscaliza. O resultado é que grande parte dos 
pais, que não detém a guarda, acabam por não ver mais seus filhos. 
Pensamos que é fundamental que o Estado impeça a violência das dis-
putas pela guarda. E a mediação representa uma forma alternativa a 
essa violência (que mesmo assim, nem sempre é possível evitar). A Me-
diação pode ser uma forma de dizer o Direito das crianças sem expô-las 
ao funcionamento de um sistema que pode ajudar a cronificar o conflito, 
reduzindo ainda mais seu lugar. Em alguns países, a Mediação é forte-
mente recomendada nos casos de existência de filhos.  

Indo mais adiante em nossas considerações, não podemos deixar 
de mencionar as novas teses que proclamam a simplificação e desburo-
cratização dos procedimentos de dissolução da sociedade e do vínculo 
conjugal, chegando alguns autores a falar em desjudicialização. 

Obviamente tal tema vem ganhando adeptos e detratores, porém 
parece-nos que sua discussão ainda deve se prolongar até que seja sedi-
mentado o caminho para sua propositura perante o nosso Congresso Na-
cional. 

De qualquer forma, a relevância dos argumentos favoráveis é in-
contestável. Mestre Paulo Lobo informa-nos que o movimento mundial 
de acesso à Justiça tende para a desjudicialização crescente da resolução 
dos conflitos, pois a Justiça oficial não consegue mais atender às deman-
das individuais e sociais. Ao mesmo tempo, buscam-se soluções que 
levem à simplificação, redução e desburocratização de processos e pro-
cedimentos. Cresce a compreensão que o acesso â Justiça não se dá ape-
nas perante o Poder Judiciário formal. Se a atual ordem constitucional 
tutela a liberdade de constituir e extinguir entidades familiares, e de se-
rem mantidas enquanto afeto houver, o processo judicial para dissolver o 
casamento, sem igual exigência para as demais, tornou-se dispensável. 
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Para constituir o casamento não há necessidade de processo judicial, 
porque o há para extinguí-lo, quando os cônjuges estão de pleno acordo, 
sem qualquer situação litigiosa ? 

Assim, com base nestes argumentos, vários juristas pátrios têm 
fomentado a idéia da desnecessidade de procedimento judicial para os 
casos de separação amigável. Há de ser assim, por certo, uma vez que os 
procedimentos litigiosos demandam, obrigatoriamente, a presença de um 
Magistrado, devendo as partes estar acompanhadas de seus patronos. 

Com isso, a dissolução consensual de um casamento poderia ser 
feita perante o mesmo Cartório em que o casamento encontra-se regis-
trado, contribuindo para o desafogamento de nossos Tribunais, podendo 
o Magistrado e os representantes do Ministério Público ocuparem seus 
preciosos tempos analisando feitos litigiosos, mais complexos por natu-
reza, os quais realmente demandam um exame mais acurado dos fatos e 
provas. 

Em consulta recente ao sítio do IBGE (www.ibge.gov.br), pude-
mos constatar que no Ano de 2003, por exemplo, de um número total de 
cerca de 100.000 (cem mil) separações judiciais, mais de 79.000 (setenta 
e nove mil) foram consensuais. Já no que tange aos divórcios, de cerca 
de 130.000 (cento e trinta mil) processos, mais de 93.000 (noventa e três 
mil) eram amigáveis. Assim, somente no ano de 2003, os Juízes de Fa-
mília foram obrigados a realizar mais de 170.000 (cento e setenta mil) 
audiências meramente homologatórias. 

Isto sem mencionarmos o constante desapontamento dos clientes 
que freqüentemente interrogam seus patronos do porquê de uma audiên-
cia, se a ação é amigável, prova de que a sociedade brasileira pode estar 
começando a sedimentar a idéia de que o procedimento judicial não seria 
necessário em casos de separação ou divórcio feitos na forma consensu-
al. 

É certo que a idéia não deve ser aplicada quando existirem filhos 
deste casamento, ao menos em um primeiro momento, pois à medida 
que for sendo cristalizado em nosso ordenamento o Princípio do Melhor 
Interesse da Criança, e, por conseguinte, um novo olhar acerca da filia-
ção e da paternidade, sendo pouco a pouco adotadas novas formas de 
exercício da guarda e suas funções correlatas, nada impedirá que os pais, 
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conscientes de seus direitos e deveres para com seus filhos (também su-
jeitos de deveres e direitos), auxiliados por profissionais especializados, 
disponham de forma coerente e humanista acerca destes assuntos, sem a 
necessidade da intervenção ostensiva do Poder Judiciário para proclamar 
a pessoa que ficará (e a que não ficará) com a criança, os horários em 
que a criança deverá estar em casa no Domingo à noite, o que ocorrerá 
na Páscoa, no Natal, no Ano-Novo, para dizer, enfim, quem é o vence-
dor, quem é o derrotado; quando sabemos, na verdade, que todos acabam 
sendo um pouco perdedores nesta situação em que o bom senso desapa-
rece, principalmente os filhos, seres humanos ainda em formação. 
 
Conclusão 

 
O texto que ora vai sendo encerrado não teve por objetivo esgotar 

os assuntos aqui tratados, pois tal importaria em centenas de laudas; nem 
tampouco apresentar uma visão definitiva sobre estes temas, uma vez ser 
o autor um mero aprendiz, atento às considerações feitas pelos grandes 
juristas brasileiros mencionados no corpo do texto, cuja leitura é obriga-
tória para quem pretende aprofundar-se no assunto, sendo, enfim, este 
artigo um mero intróito. 

Ultrapassadas as considerações históricas, buscamos apresentar os 
assuntos de maior discussão acerca do novo Código, e, em nossas consi-
derações futurísticas tentamos apresentar, em apertada síntese, alguns 
temas cuja discussão já se encontra instalada e que podem vir a ser ado-
tados em nosso ordenamento em um momento próximo. 

Entrementes não nos olvidamos que muitas vezes a História do 
Homem é marcada por avanços e retrocessos comportamentais. Desta 
forma, nada impede que as posturas mais conservadoras acerca do Direi-
to de Família voltem a ter mais força, saindo-se vencedora em nossa 
imprevisível sociedade por exemplo, a tese apresentada pelo citado autor 
LOPES de que o Código Civil brasileiro em vigor...é contrário à Lei 
Divina, anticristão, paganizante, devendo ser lançado um bravo de aler-
ta às elites religiosas e civis do País e a todo o povo brasileiro para que 
este Código seja modificado para melhor (...) no sentido de que possam 
ainda ser preservadas  - apesar da avalanche contrária neopagã – as 
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gloriosas tradições cristãs da Nação de maior população católica do 
Globo. 

Por outro lado, avançam no Congresso Nacional as propostas sis-
tematizadas pelo IBDFAM e apresentadas pelo Deputado Antonio Car-
los Biscaia, a fim de buscar o aprimoramento da legislação familiarista 
brasileira, sendo notório e sabido que tais Projetos podem levar um bom 
tempo até que sejam aprovados em definitivo nas duas Casas, sobretudo 
as Emendas Constitucionais, cuja tramitação é mais lenta. 

E assim voltamos ao começo, ou a um recomeço. Cada nova tese 
há de vir acompanhada de uma antítese, e por fim uma síntese que há de 
trazer novos questionamentos e assim por diante. É a “gota d’água”, 
mencionada em 1900 pelo Senador Martinho Garcez, em pleno Século 
XXI, afundando implacavelmente novas rochas, perfurando as mais re-
sistentes montanhas.  
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