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Apresentação

Com satisfação apresentamos a sétima edição da Revista de Divulgação Científica
CAMINHOS, que contempla a produção científica dos docentes e discentes da UNIDAVI em
2006.

Esta produção, desenvolvida e organizada pela da Pró-Reitoria de Pós-Graduação,
Pesquisa e Extensão - PROPPEX, vem se consolidando a cada ano num importante
instrumento de divulgação e publicação científica, porque eleva a pesquisa, provoca os
alunos e professores a participarem e escreverem neste espaço, elevando a nossa instituição
a fazer parte dos meios de comunicação de massa na sociedade.

Assim sendo, a PROPPEX apresenta a sétima edição desta publicação, onde uma
série de trabalhos científicos foram analisados e escolhidos para fazer parte da mesma.
Formando assim, um espaço rico de discussão escrita com os temas: Aplicação da Técnica
de Análise Harmônica na Análise da Variabilidade Climática Global; A Rotina da Educação
na Infância: do planejado ao executado; Avaliação e Mensuração de Ativos: Uma Análise
dos Métodos Aplicáveis; Avaliação da Qualidade do Curso de Engenharia de Produção da
UNIDAVI; Elaboração de Produtos de Salsicharia utilizando Proteína Miofibrilar Extraída
de Miúdos de Suíno e Bovino (Coração); Informação, Decisão e Comportamento de Risco
entre Jovens; Investigação dos Impactos da Relação da Equipe de Saúde Perante a Família
no Processo de Hospitalização e Morte de uma Criança na UTI Pediátrica e Neonatal do
Hospital Regional Alto Vale; O Mapeamento da Violência Sexual contra crianças e
adolescentes na Região do Alto Vale do Itajaí; Necessidade de Mudança e Evolução
Tecnológica no Meio Empresarial; Prontuários Eletrônicos de Pacientes em Padrão Dicom-
Sr/Hl7; Qualidade de Vida em Idosos asilados na Região da AMAVI; With Brad Pitt as Achilles:
Mechanical Reproduction and the loss of history.

Portanto, desejamos a todos uma excelente viagem pelo mundo da leitura, que
possam encontrar um pouco de si nestes caminhos. O nosso desafio enquanto Universidade
será sempre a produção do conhecimento, muito mais do apenas buscar empreender
somente uma  formação profissional para nossos alunos.

Não poderemos esquecer que a nossa missão é “Servir de pólo irradiador do
desenvolvimento regional, pelo exercício solidário do ensino, da pesquisa e da extensão,
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com qualidade de suas ações e seus resultados”. Com um olhar na nossa visão de “Ser uma
Universidade de qualidade voltada ao desenvolvimento da comunidade regional, nos campos
político, cultural, econômico, tecnológico e educacional, que promova a inserção do Alto
Vale do Itajaí no contexto mundial.”

A Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão disponibiliza aos leitores esta
edição da Revista CAMINHOS, agradecendo e convidando os professores e alunos para
continuarem a o desafio de fazer a pesquisa, a extensão e o ensino na Universidade.

Prof. MSc. Ilson Paulo Ramos Blogoslawski

Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
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Oldemar Carvalho Junior1
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Resumo: A técnica de análise harmônica é aplicada a uma longa série temporal de temperatura superficial
do mar, de forma a possibilitar estudos futuros sobre variação climática. Efeito do El Nino, por exemplo, no
clima de Santa Catarina, pode ser melhor analisado através da técnica aqui empregada. Para tanto, cada 5
graus quadrados do Oceano Índico, tomado aqui como exemplo, é analisado. No presente trabalho, a
temperatura é tratada como um termo harmônico simples baseado no princípio de que a sua variabilidade
tende a se repetir como um ciclo regular e através dos anos. Para tanto foi utilizado o banco de dados World
Ocean Atlas de 1994.  O primeiro e segundo termos harmônicos são utilizados para se obter a temperatura
modelada.  A partir desta, as oscilações de suas amplitudes e fases são analisadas.  As análises dos dados
permitem relacionar essas oscilações com uma série de processos físicos que ocorrem na área de estudo.
De maneira geral, através da análise harmônica, esses processos podem ser classificados em anuais e semi-
anuais.  Mapas de contorno para a temperatura observada e a modelada são apresentados. Uma análise de
resíduo da soma dos quadrados entre a temperatura observada e a modelada também é apresentado.
Palavras-chave: Variação Climática, El Nino, Temperatura, Analise Harmônica

Abstract: Harmonic analysis technique is applied to a long term series of temperature for the ocean surface
in order to study climatic variability. This is done for each 5 square degrees of the ocean, taking the Indian
Ocean as an example. The temperature is treated as a simple harmonic term based in the principle that its
variability tends to repeat as a regular cycle and through the years. Temperature data from the World Ocean
Atlas Data Set (1994) are used. Variability of temperature amplitudes and phases are analysed. These analysis
allow to establish some relationships between the amplitudes and phases variability with the physical processes
which occur in the study area. In general, from the harmonic analysis, these processes can be categorised in
annual and semi-annual. Contour maps for observed and predicted temperature are presented. Analysis of
the sum of square residual between observed and predicted data are also presented.
Keywords: Climate variability, El Nino, Temperature, Harmonic Analysis.
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INTRODUÇÃO

O objetivo desse trabalho é estabelecer uma ferramenta apropriada para auxiliar na
análise das complexidades dos ciclos anuais de médias mensais de temperatura, a partir dos
bancos de dados disponíveis. No presente caso o parâmetro escolhido é a temperatura
superficial do mar (TSM). Esse parâmetro, definido por médias mensais, está sujeito à análise
harmônica através da utilização de dois termos fundamentais pseudo-harmônicos simples,
obtidos do período anual e semi-anual. A idéia é primeiro examinar a qualidade e adequação
do ajuste dos dois componentes harmônicos para com a variabilidade do termo observado,
expressos em torno da média para um longo intervalo de tempo. Depois, então, considerar as
influências e fases dos termos, de maneira a ajudar a identificar os processos físicos envolvidos
com a variabilidade das médias mensais da TSM.

Esta abordagem não é inteiramente nova. Na verdade, analises similares foram feitas no
Pacífico norte, no English Channel, e no Irish Sea (WYRTKI 1965; DIETRICH, KALLE et al. 1980)
e mesmo para o Oceano Índico (UNNIKRISHNAN, KUMAR et al. 1997). Unnikrishnan et al (1997)
publicou um trabalho no qual ele examina os ciclos anuais e semi-anuais da temperatura no
Oceano Índico, baseado nos dados climatológicos de Levitus de uma publicação de 1982.
Harmônicas anuais e semi-anuais tem também sido aplicadas na análise do vento, temperatura
e correntes como uma função da profundidade no norte do Oceano Pacífico (WHITE 1978;
MCPHADEN 1982; MCPHADEN 1982).

A partir desses trabalhos fica claro que a identificação das distribuições espaciais
de amplitude e fase das duas harmônicas e suas interações resultantes, sobre uma grade
sobreposta, pode ser de grande utilidade no estudo da camada oceânica de mistura.

Nos últimos anos, o gerenciamento ambiental tem sido alvo de grande atenção.
Problemas ambientais, tais como destruição de habitats, poluição da água em balneários
turísticos e erosão costeira, tem gerado ações imediatas de órgãos governamentais.
Entretanto, um outro aspecto do gerenciamento, ainda pouco estudado, é o gerenciamento
global, que em ultima análise pode responder por tomadas de decisões a longo prazo.

O incremento de bancos de dados, por exemplo o World Ocean Atlas, vêm
possibilitando um avanço significativo no estudo de fenômenos climáticos em escala regional
e global. O refinamento do emprego dos satélites, em termos de resolução espacial e
temporal, tem contribuído para a criação desses bancos de dados. Modelos de predição
para o fenômeno El Niño era algo impensável a vinte anos atrás. Com esses bancos de
dados, é necessário o desenvolvimento de técnicas de análises para o estudo dos fenômenos
que ocorrem no ambiente.

A temperatura é um parâmetro de extrema importância dado o seu impacto na estabilidade
da coluna d’água e na atmosfera. Isso ocorre, principalmente, na camada de mistura oceânica
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que sofre influência direta da atmosfera. Sua relação com fenômenos como ressurgência, advecção
e intensidade da radiação solar, mostra que o conhecimento da distribuição da TSM é fundamental
para futuros planos de gerenciamento em larga escala. Quais as conseqüências nos fenômenos
oceanográficos com relação a um possível aumento global da temperatura? Esta é apenas uma
das perguntas que teremos que enfrentar num futuro não muito distante.

De uma forma preliminar, o Oceano Índico é utilizado como exemplo, principalmente
pela ocorrência das monções e a forma com que elas podem ser visualizadas pela análise
harmônica. As monções invertem completamente, duas vezes por ano, as correntes
atmosférica e oceânicas na região. O mesmo método, acredita-se, pode ser aplicado com
sucesso no Atlântico Sul.

Neste trabalho, a distribuição geográfica das fases e amplitudes das ondas harmônicas
são geradas para os dados de temperatura e computados para uma média anual sobre uma
grade de 5 graus quadrados do Oceano Índico. Eles são baseados no banco de dados
World Ocean Atlas publicado em 1994. Este banco fornece um registro de temperatura
para cerca de 100 anos. Médias mensais de temperatura são calculadas para a grade de 5
graus quadrados e utilizadas para construir os mapas mensais apresentados.

ASPECTOS TÉCNICOS DA ANÁLISE HARMÔNICA

A interface mar-atmosfera representa uma fronteira comum compartilhada tanto
pelo oceano como pela atmosfera. Radiação solar, o stress do vento, bomba de Ekman,
trocas de calor, entre outros processos atmosféricos e oceanográficos, resultam em uma
grande variação sazonal e inter-anual das propriedades da água na superfície do oceano.
De forma a esclarecer os processos envolvidos com estas propriedades, é conveniente
tratar a temperatura superficial do mar (TSM) como um termo pseudo-harmônico.

Os valores harmônicos podem ser derivados de longas séries temporais de
temperatura, hoje disponíveis em bancos de dados, tais como o World Ocean Atlas Data Set

e o NOAA Data Set. Dessa forma, é possível que o ciclo anual da TSM possa ser tratado
como um termo harmônico simples já que ele tende a se repetir, através dos anos, dentro
de um ciclo regular. Esta oscilação anual, contudo, pode ser resultado de influencias opostas,
como as duas fases das monções no Oceano Índico. A análise e interpretação dos dados e
resultados, nesses casos, devem ser feitas com cuidado. De qualquer forma, não é muito
comum encontrarmos análise harmônica na literatura oceanográfica, mas alguns autores
(WYRTKI 1965; PANFILOVA 1968; WHITE 1978; DIETRICH, KALLE et al. 1980; LEVITUS
1987; LEVITUS 1987; LYNN and SIMPSON 1987; CLARKE and LIU 1993; UNNIKRISHNAN,
KUMAR et al. 1997) tem introduzido o termo semestral sub-harmônico no estudo de
perturbações físicas observadas na camada de mistura oceânica.
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Quando do estudo de registros oriundos de longas séries temporais, os termos
harmônicos podem ser considerados como estacionários já que se supõe que as médias e
auto-correlações correspondentes não variam significativamente durante um período longo
de tempo. Assim sendo, séries temporais espaciais podem ser expressas simbolicamente por
series de Fourier como uma função coseno. Nesse caso, o primeiro e segundo termo harmônico
são multiplicados pela amplitude máxima da variável e adicionados a média anual de um
parâmetro físico. O dado modelado pode então ser representado como:

onde:
= valor observado como uma função do tempo, onde t é tempo em dias,

= valor médio do período analisado,
A = Amplitude do componente harmônico anual,
B = Amplitude do componente harmônico semi-anual,
a = Diferença de fase do componente anual,
b = Diferença de fase do componente semi-anual,
w

a

 = Frequência angular (2π/365.25) que representa o aumento em fase por unidade
de tempo, t, do componente harmônico anual,

w
s

 = o mesmo para o componente semi-anual mas (2π/182.62),
(w

a 

 × t-a)= fase anual harmônica,
(w

s 

 × t-b) = fase semi-anual harmônica.
Os valores     , A, B, a e b são determinados pela análise. O termo      representa a média

anual de temperatura e é uma constante positiva. A amplitude (A ou B) também é uma constante
positiva que representa a amplitude do movimento e, portanto, o valor inicial máximo obtido
a partir do valor médio, já que o termo oscila dentro de valores positivos ou negativos. As
diferenças de fase são expressas em graus e aumentam numa taxa de 30° por mês para a
primeira harmônica e 60° por mês para a segunda. Onde a fase é zero significa que o máximo
ocorre no início de Janeiro. A análise expressa o tempo médio em que o máximo de temperatura
ocorre dentro do ciclo anual. Por exemplo, uma fase de 120° corresponde ao primeiro de
Abril, 150° primeiro de Maio e 270° primeiro de Outubro.

DISTRIBUIÇÃO DA TEMPERATURA SUPERFICIAL DO MAR

Os mapas de contorno da TSM calculada para 5 graus quadrados durante a Monção
de Sudoeste (Julho, Agosto e Setembro) podem ser vistos na Figura 1. Na porção mais ao
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Figura 1. Temperatura média da água superficial do mar (°C) baseadas numa grade de
5 graus quadrados para a Monção de Sudoeste (Julho Agosto e Setembro).

Fonte dos dados: World Ocean Atlas Data Set (1994).
Fonte: Acervo do autor

norte do Oceano Índico as isotermas são basicamente meridionais ao longo da borda
oeste, dentro do alcance da Corrente da Somália cuja direção é de sul para norte durante
a Monção de Sudoeste.

Uma distribuição zonal de temperatura é observada na porção mais ao sul do Oceano
Índico e uma língua de altas temperaturas, acima de 28°C, está presente ao longo do
equador e a leste de 60°E. A influência dessa língua se estende na direção norte, dentro da
Baia de Bengala e a oeste da Índia, como pode ser visto através das isotermas de 28°C e
28.5°C. Altas temperaturas (próximo de 29°C) são observadas no norte da Baia de Bengala.
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As áreas de ressurgência ao longo das costas da Somália e da Arábia são marcadas
por temperaturas abaixo de 26°C. Na região oeste do sul do Oceano Índico, próximo a
Madagascar, as isotermas defletem levemente para norte e sul como um resultado da Corrente
Sul Equatorial que apresenta direção leste - oeste e se divide em dois ramos nesta área.

A distribuição dos contornos em uma grade quadrado de 5° da média da TSM para
Janeiro, Fevereiro e Março, durante a Monção de Nordeste, pode ser observada na Figura
2. Durante essa época as Correntes Equatoriais Norte e Sul dominam a circulação da área,
como resultado dos ventos de oeste que sopram ao longo do cinturão equatorial. Ao norte
do equador, os contornos da temperatura tendem a ser meridionais já que os alísios de
nordeste são mais intensos como resultado de um sistema de alta pressão estacionado na
região Asiática.

Figura 2. Temperatura média da água superficial do mar (°C) baseadas numa grade de 5° quadrados para
a Monção de Nordeste (Janeiro, Fevereiro e Março). Fonte dos dados: World Ocean Atlas Data Set (1994).

Fonte: Acervo do autor
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A temperatura ao longo da costa oeste do Oceano Índico é mais uniforme, variando
de 26 a 28°C e gradientes acentuados de temperatura não são observados na região ao
longo das costas da Somália e Arábia. Ao sul dos 10°S, as isotermas defletem levemente
para sul nas áreas costeiras do sul do Oceano Índico, Madagascar e costa da Austrália. As
principais correntes nessa região são a Corrente Sul Equatorial e o Giro Subtropical, que
resultam em uma circulação anti-ciclônica com direção basicamente oeste entre as
longitudes 60°E e 100°E. Para oeste, o fluxo é na direção sul e ao longo da costa de
Madagascar. No leste do Oceano Índico, próximo da Austrália, a circulação na superfície
tem direção norte, antes de mudar para oeste. A influência desses principais sistemas de
circulação podem ser observados nos contornos de temperatura plotados nos mapas.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DO MAR –  ANÁLISE HARMÔNICA

Os doze valores médios mensais de temperatura, são submetidos a uma análise
harmônica de forma a determinar os dois componentes harmônicos; um apresentando um
período de um ano e o outro um período de seis meses. Esse processo objetiva examinar
como os dois componentes contribuem e interagem para produzir o ciclo mais complexo
dos dados observados e modelados.

A variação da temperatura através da média anual, expressa através das amplitudes
da harmônica anual (primeira) e da semi-anual (segunda), pode ser observada na Figura
3. Os menores valores de amplitude para os componentes anual e semi-anual (abaixo de
0.5°C) são encontrados ao longo do equador, especialmente na parte leste onde a TSM
através do ano é acima de 28°C (Figuras 3a e 3c). Os maiores valores de amplitude são
encontrados no oeste do Oceano Índico, Mar da Arábia, Baia de Bengala e ao sul da área
de estudo. Figuras 3b e 3d mostram as diferenças de fase para a primeira e segunda
harmônica da TSM. Elas indicam o momento do ano em que as máximas amplitudes
ocorrem.
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De maneira geral, no norte do Oceano Índico, as amplitudes da componente anual
aumentam com a latitude e atingem valores máximos no norte do Mar da Arábia e Baia de
Bengala. Esta distribuição pode ser vista como uma resposta do oceano ao caminho da
radiação solar no qual as amplitudes aumentam a medida que se distanciam do equador. A
reversão das monções, associada com as características regionais relacionadas com a
distribuição da massa continental, também resulta numa grande contribuição para estas
grandes amplitudes. A ocorrência mais tardia do máximo anual da temperatura é observada
nas porções mais ao norte do Mar da Arábia e Baia de Bengala, onde o máximo anual
ocorre em Julho.

Figura 3. (a) Distribuição das amplitudes da TSM para a primeira harmônica. (b) Distribuição das
diferenças de fase da TSM para a primeira harmônica. (c) Distribuição das amplitudes da TSM para a

segunda harmônica. (d) Distribuição das diferenças de fase da TSM para a Segunda harmônica.
Amplitudes anuais e semi-anuais da TSM são expressas em °C.  Amplitudes e fases de temperatura são

calculados do banco de dados.
Fonte: Acervo do autor
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Como exemplo, a Figura 4a mostra o ajuste dos dois componentes harmônicos
para com o observado. A Figura 4b mostra os dois componentes individuais harmônicos e
suas interações ao longo do ano no Mar da Arábia. No caso do componente anual, é
observado um máximo em Julho (Monção de Sudoeste) e um mínimo em Janeiro (Monção
de Nordeste), o que demonstra uma conexão com o verão quente e o inverno frio, como
conseqüência da proximidade da grande massa de terra continental nessas latitudes.

A importância do caminho solar é clara no componente anual da temperatura mas
as barreiras continentais também parecem exercer alguma influência durante o inverno no
norte do Mar da Arábia e Baia de Bengala. Pode-se afirmar que um inverno mais frio da
massa continental adjacente resulta em maiores amplitudes como resultado do contraste
entre ar frio e superfície do mar mais quente.

Comparado com o componente anual, a amplitude do componente semi-anual é
menor com dois máximos em Maio e Outubro, e dois mínimos em Fevereiro e Agosto
(Figura 4b). Uma situação similar é observada na Baia de Bengala, mas os dois máximos
(Abril e Outubro) e os dois mínimos (Janeiro e Julho) ocorrem mais cedo do que no Mar
da Arábia.
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Também se espera que as amplitudes semi-anuais máximas observadas para Maio e
Outubro (Figura 4b) estejam associadas com os meses de transição entre a Monção de
Sudoeste e a Monção de Nordeste. Durante Maio e Outubro, o vento diminui em magnitude
e um menor resfriamento evaporativo associado a um decréscimo da mistura de água
superficial, poderia explicar o aumento de temperatura durante esses períodos (Figura
4a). Também parece que os dois mínimos observados durante Fevereiro e Agosto podem

Figura 4.  (a) Ajuste dos dois componentes harmônicos para com o observado (°C).
(b) Primeiro e segundo componente da análise harmônica.

(c) Resíduo observado entre a temperatura harmônica e a observada (°C).
Tempo (meses) aonde 13 é igual a 1 e corresponde ao meio de Janeiro do ano seguinte.

Fonte: Acervo do autor
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estar relacionados com os picos da Monção de Nordeste e Monção de Sudoeste,
respectivamente. Por outro lado, o resfriamento de inverno (no caso da Monção de Nordeste)
associado com um vento máximo durante esses períodos pode resultar num intenso
resfriamento evaporativo e maior mistura de água, tendo como resultado uma diminuição
da temperatura superficial do mar.

A interação entre os componentes anual e semi-anual da TSM (Figura 4b) resulta
em uma depressão no ciclo da temperatura da metade de Julho à metade de Setembro,
quando um grande pico anual do componente anual (estação de verão com maior radiação
solar) atua em oposição aos picos negativos menores do componente semi-anual (stress
do vento levando a uma maior evaporação e mistura). A baixa temperatura observada
durante Fevereiro pode ser devido ao fato do componente anual (pequena radiação solar
durante o inverno) estar atuando em conjunto com o componente semi-anual (fortes ventos
levando a uma maior evaporação e mistura).

De maneira geral, um bom ajuste é observado (Figura 4a), com um resíduo da
soma dos quadrados de 0.39. De fato, erros residuais, entre a temperatura observada e a
harmônica, são pequenos, com um máximo de 0.32°C durante Junho (Figura 4c). A pequena
magnitude dos erros residuais são uma indicação de que a variação da temperatura durante
esse período e para esta região em particular, pode ser explicada razoavelmente bem apenas
através dos dois termos harmônicos.

O resíduo da soma dos quadrados pode ser definido como

e representa a soma do quadrado das diferenças entre os valores observados (Y) e os
valores previstos (Y’), estas diferenças representando as pequenas variações do ajuste.

A Figura 5 mostra o ajuste dos dois componentes harmônicos e o observado, e os erros
residuais entre a temperatura harmônica e a observada na costa da Somália (52.5°E e 7.5°N).

Em geral, na superfície dos oceanos, a amplitude do componente anual é maior do
que a do componente semi-anual (LEVITUS 1987).  Contudo, esse padrão pode ser
modificado de acordo com os processos físicos envolvidos na interação entre oceano e
atmosfera. No caso do Oceano Índico, a amplitude do componente semi-anual pode
apresentar um tamanho similar ao do componente anual. Em algumas regiões, tais como a
Somália (47.5°E e 7.5°N) e Arábia (52.5°E e 12.5°N), o componente semi-anual é
consideravelmente maior do que a primeira harmônica com amplitudes máximas de cerca
de 1.6°C (Figura 5).

Este forte componente semi-anual ao longo das costas da Somália e Arábia está
provavelmente associado com fenômenos de ressurgências costeiras derivadas dos fortes
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campos de ventos originados pela monção de Junho a Outubro. Este campo de vento age na
direção norte gerando um transporte de água à direita da direção da corrente o que resulta
num afastamento das massas de águas costeiras e consequente ressurgências. Unnikrishnan
et al (1997) afirma que esta variabilidade semi-anual da temperatura é influenciada pelo
vento já que altos valores de periodicidade semi-anual também ocorrem no oeste do Mar da
Arábia. Na verdade, ciclos semi-anuais de temperatura no Oceano Índico tem sido
demonstrados em trabalhos anteriores, tal como o de Levitus (1987) que ressalta a dominância
do segundo termo harmônico e associa esse fato a uma possível relação entre resfriamento
evaporativo e ressurgência, associados com o sistema de monções.

O valor máximo relacionado com o componente anual ocorre em Março/Abril.
Durante esse período, a área é influenciada pela Corrente Norte Equatorial e por um fluxo
anticiclônico que é responsável pela entrada e re-circulação das águas equatoriais quentes
no Mar da Arábia. Por sua vez, o valor mínimo do componente anual ocorre em Setembro/
Outubro quando a Corrente da Somália representa um forte fluxo de água na direção norte
e ao longo da margem oeste do Mar da Arábia.

Os dois máximos do componente semi-anual ocorrem em Abril/Maio e Outubro/
Novembro, meses de transição entre as monções. Durante esse período o stress do vento é
reduzido e, como conseqüência, um menor resfriamento evaporativo, e uma diminuição
na mistura das camadas superficiais podem ser esperados. Isto pode estar influenciando
nas altas temperaturas observadas durante Abril e Maio (Figura 5a). Os dois mínimos
ocorrem em Janeiro/Fevereiro e Julho/Agosto. O primeiro é associado com o pico da Monção
de Nordeste, além de um leve resfriamento durante o inverno. O aumento na magnitude do
vento, que resulta em uma maior mistura e resfriamento evaporativo, pode explicar o menor
pico secundário de temperatura durante esse mesmo período.
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O segundo mínimo que ocorre durante Julho/Agosto pode ser explicado pelo forte
stress do vento e ressurgências que ocorrem durante este período do ano. Desde que os
dois componentes harmônicos, anual e semi-anual, estão agindo quase em conjunção, é
de se esperar que o vento de monção também esteja contribuindo diretamente para este
pico de baixa temperatura. Com efeito, o sinal anual (-0.86) e o semi-anual (-1.4) são
igualmente fortes durante Agosto. Os pequenos erros residuais (máximo de 0.38 em Janeiro)
demostram uma boa concordância entre os dois componentes harmônicos e o observado,
com uma soma dos quadrados residual de 0.4.

Figura 5.  (a) Ajuste dos dois componentes harmônicos para com o observado (°C).
(b) Primeiro e segundo componente da análise harmônica.

(c) Resíduo observado entre a temperatura harmônica e a observada (°C).
Tempo (meses) aonde 13 é igual a 1 e corresponde ao meio de Janeiro do ano seguinte.

Fonte: Acervo do autor
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A Figura 6(a) compara a TSM observada com os dois componentes harmônicos
ajustados para uma área situada na região equatorial, a 62.5°E e 2.5°S. É possível observar
como a contribuição harmônica, devido a interação entre os componentes anual e semi-
anual, afetam o ajuste dos dois componentes harmônicos (Figure 6(b)).

Uma das principais características do Oceano Índico equatorial é a ausência de
ressurgências. Como resultado da predominância de uma orientação meridional do vento, o
transporte de Ekman não resulta em divergência ao longo da região equatorial e, portanto, o
fenômeno de ressurgência não ocorre (Tomczak and Godfrey 1994). Contudo, o padrão
geral, com uma baixa secundária durante Agosto (Figura 6(a)) ainda se faz sentir ao longo da
região equatorial, longe da costa e a oeste de 70°E, mesmo que a ressurgência não esteja
ocorrendo.
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O máximo do componente anual ocorrendo em Abril e o mínimo em Outubro,
parecem mostrar uma conexão com uma fraca variação da radiação solar. Os dois máximos
do componente semi-anual são observados para Abril/Maio e Outubro/Novembro, períodos
de transição entre as monções. Ventos mais fracos durante esses meses resultam em uma
diminuição da mistura e do resfriamento evaporativo o que poderia explicar as duas altas
de temperatura observadas durante Abril e Novembro. O maior valor de temperatura
observado para Abril pode estar associado com o fato de que o componente anual agem
em conjunção com o componente semi-anual, e em oposição durante Outubro/Novembro.

Por exemplo, durante Outubro e Novembro os componentes anual (negativo) e semi-
anual (positivo) agem em oposição. O componente semi-anual (0.37 para Outubro e
Novembro) é similar em magnitude para o anual mas oposto quanto ao sinal (-0.58 para
Outubro e -0.51 para Novembro), o que resulta em um pico secundário de temperatura
observado durante esses meses. Os componentes anual e semi-anual atuando em conjunção
de Março a Junho aumentam a temperatura durante esse período com um pico máximo de
temperatura em Abril. A distribuição dos resíduos entre o observado e os dois harmônicos
ajustados, revelam que o modelo harmônico é significativo já que os resíduos máximos são
observados de Fevereiro a Maio e estão abaixo de 0.12°C.

De fato, ao longo do equador a segunda harmônica é maior do que 0.5°C apenas a
oeste de 70°E com duas máximas ocorrendo durante Abril e Novembro como pode ser

Figura 6. (a) Ajuste dos dois componentes harmônicos para com o observado (°C).  (b) Primeiro e segundo
componente da análise harmônica.  (c) Resíduo observado entre a temperatura harmônica e a observada (°C).

Tempo (meses) aonde 13 é igual a 1 e corresponde ao meio de Janeiro do ano seguinte.
Fonte: Acervo do autor
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visto na Figura 6(a). A amplitude se torna mais fraca para leste, ao longo do equador e,
portanto, as variações sazonais podem ser consideradas insignificantes nesta área. Esses
baixos valores de amplitude a leste de 70°E parecem ser o resultado de uma menor interação
entre o oceano e a atmosfera próximo ao equador. Essa menor interação nas baixas latitudes
pode ser exemplificada através da quase inexistência de vento, quando comparado com as
altas latitudes.

Esta variação da temperatura ao longo da região equatorial (leste de 70°E) está
provavelmente relacionada com a variabilidade da magnitude do stress do vento. Esta baixa
variabilidade da TSM e sua relação com o stress do vento poder ser explicada como o resultado
interativo de dois processos: resfriamento evaporativo e mistura da água. A maior movimentação
da camada de mistura devido ao stress do vento resulta em uma intrusão de água fria abaixo
da camada superficial de mistura.

Finalmente, ao sul do equador, a amplitude máxima do componente anual da
temperatura ocorre no final de Janeiro ao longo da costa sul da África. O componente
anual aumenta para leste onde, na Australia, ele atinge um máximo durante o início de
Março. Também aumenta gradualmente na direção norte, seguindo o caminho solar, como
pode ser visto na distribuição da fase. Uma mudança gradual na fase (30° para 130°), do
hemisfério sul para o norte, é observado na região tropical, a partir dos 10°S.

Até o momento foi discutido a técnica de utilização da análise harmônica para os
processos oceanográficos, em especial no Oceano Índico. A discussão da técnica fez uso,
quando possível, de um embasamento teórico quanto a oceanografia do Oceano Índico, sem
entretanto quantificar esses processos. Segue uma breve avaliação do emprego dessa técnica.

AVALIAÇÃO DO EMPREGO DA TÉCNICA HARMÔNICA

A distribuição da TSM, observada e harmônica, é aqui discutida de forma a revelar
as áreas que apresentam grande variabilidade anual e semi-anual na superfície do Oceano
Índico. Áreas de grande variabilidade anual da temperatura são identificadas no norte do
Mar da Arábia e Baia de Bengala, na parte oeste da região equatorial e na região tropical
sul do Oceano Índico Alta variabilidade semi-anual da temperatura são encontradas ao
longo da margem oeste do Oceano Índico, de 10°S a 25°N.

De maneira geral, o componente anual é relacionado com feições de grande escala
associadas com a sazonalidade da radiação solar e das monções. Feições básicas, associadas
com as monções, tal como advecção gerada pelo vento, podem estar representando uma
parcela significante no termo harmônico anual. O componente semi-anual é relacionado
com influências locais e regionais que podem estar sobrepostas a um padrão básico definido
pelo termo harmônico anual. Estas influências locais e regionais são, provavelmente,
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resultado de processos diferentes tais como ressurgências e efeitos indiretos da ação do
vento (e.g. evaporação, precipitação e mistura).

Este trabalho demonstra que a temperatura pode ser prevista e, portanto, modelada pelos
dois componentes harmônicos ajustados ao observado. Tal fato pôde ser comprovado pelos baixos
erros residuais encontrados, que por sua vez indicam que os dois componentes harmônicos
ajustados ao observado pode ser empregado de forma a explicar a variabilidade da temperatura.

Apesar da análise harmônica demonstrar que pode ser aplicada no estudo da
variabilidade da temperatura, ela não proporciona uma quantificação das possíveis variáveis
envolvidas nesta variabilidade. Com certeza, os componentes harmônicos podem ser
associados com os possíveis processos físicos relacionados com esta variabilidade mas
eles não podem ser adequadamente quantificados apenas com a técnica harmônica. De
forma a identificar e quantificar as variáveis relacionadas com estas áreas de grande
variabilidade anual e semi-anual, outras técnicas de análise devem ser aplicadas, tal como
a análise de regressão múltipla.

Seja qual for a análise quantitativa empregada, outros parâmetros deverão ser
incluídos, por exemplo, o stress e a magnitude do vento, a evaporação e precipitação,
processos advectivos e bomba de Ekman. A inclusão de tais parâmetros se deve ao fato de
estarmos trabalhando com uma área de interface entre o mar e a atmosfera. Apesar de a
análise harmônica ter se mostrado como uma ferramenta importante no estudo da
oceanografia do Oceano Índico, o estudo das causas de suas amplitudes e fases ainda
aguarda para ser realizado.
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Resumo: Percebe-se que no cotidiano da educação infantil ainda existe uma grande distância entre o que se

pretende e o que se realiza, o que se “quer fazer” e o que se “pode fazer”. Diante deste quadro procurou-se

a implementação de uma proposta de caráter educacional-pedagógico que possibilitasse às crianças a vivência

digna dos seus direitos, e se contraponha ao caráter assistencialista, espontaneísta ou compensatório da

educação. Uma das questões a qual procurou-se elucidar foi “a rotina”, estrutura entendida como sendo

gerenciadora do tempo-espaço dos Centros de Educação Infantil e, que muitas vezes, obedece a uma lógica

institucionalizada nos padrões da pedagogia escolar que se impõe sobre as crianças e sobre os adultos que

vivem grande parte do tempo de suas vidas nesta instituição.Tendo em vista que a Educação Infantil é uma

área ainda pouco explorada e com poucas produções, necessitando de estudos mais aprofundados e

abrangentes, o grupo procurou observar na prática até que ponto os profissionais que atendem a educação

infantil seguem os passos planejados nas suas atividades diárias. Neste sentido, a investigação sobre o caráter

educacional pedagógico dos Centros de Educação Infantil, a partir da rotina é uma necessidade que se

coloca neste momento em que buscamos re-significar o seu papel social e construir sua identidade pela

valorização dos tempos da criança, pelos resgates dos seus direitos, das suas competências e dos saberes

que lhe são próprios. A realização deste trabalho mostrou que ainda há uma enorme distância entre o que

se planeja para a educação infantil e o que efetivamente se realiza no dia a dia com as crianças. Procurou-

se no decorrer deste artigo relatar o que se constatou durante a realização do trabalho que com certeza traz

em seu bojo a inquietação para a busca de novos estudos e uma maior atenção no que se planeja e no que

de fato se realiza. Esperamos que esta proposta possa contribuir, possibilitando uma melhor relação entre a

teoria e a prática, em uma educação não escolarizada.

Palavras-chave: Criança; educação; infância; rotina.

1 Mestre em Educação pela Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL. Docente da UNIDAVI e Orientadora do Projeto.
2 Mestre em Educação pela Universidade Regional de Blumenau – FURB. Docente da UNIDAVI e professora líder.
3 Docente da UNIDAVI e colaboradora do Projeto.
4 Docente da UNIDAVI e colaboradora do Projeto.
5 Acadêmica bolsista.
6 Acadêmica bolsista.
7 Acadêmica bolsista.



28 Revista Caminhos, Rio do Sul, v. 7, n. 1, p. 27-45, jul./dez. 2006

Abstract: It is perceived that in the quotidian of the infantile teaching still there is great distance among that

if aspire and that if realize, among that if “want to do” and that if “can do”. Before this sistuation it was

implemented a proposal of educational-pedagogical mark that enable to the children the worthy exixtence of

their rights, and it put against to the mark paternal, spontaaneous or compensation way of education. One of

the questions that looked for to elucidate was “the routine”, structure understood how being manageress of

the time-space of the Infantile Teaching Centers and, that many times, obeys to a logic institution way on the

standarts of the scholar pedagogy that impose itself above the children and above the adults that live great

part of time of their lives in this institution. Having the sight that the infantile teaching is a area as yet few

explored and with little produtions, that needs of studies more profound and including, in our pratice look

for to observe still that point the professional that attends the infantile teaching follows the planned paces in

their daily activities. In this judgement, the investigation regarding the pedagogical educational character of

the Infantile Teaching Centers, starting from of the routine is a necessity that if places in this moment in that

we search to re-signify the its social role and to compose its identify by valorization of the time of the child,

by renson of her right, of her competences and her knowledge that are characteristic her. The realization of

this work showed that still there is a enormous distance among that if plan to the infantile teaching and that

effectively if realize at day by day with the children. It was looked for at the duration of this article to narrate

that if verified during the realization of the work that, with certainly, it brings in its budge the inquietude to

the search of new studies and a larger attention in that  if plan and in that actually if realize in the Infantile

Teaching Centers.

Keywords: Child; Teaching; Infancy; Routine.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Educação infantil, espaço de vivência de direitos de meninos e meninas menores de
sete anos - este é um princípio que tem mobilizado alguns professores e pesquisadores na
luta em defesa do caráter educativo desta instituição que presta atendimento às crianças
em idade de zero a seis anos de idade.

A conquista na Constituição Federal de 1988 (Art.7, inciso XXV, no Capítulo Dos
Direitos e Garantias Individuais e Coletivas) do reconhecimento da educação em creches e
pré-escolas como um direito da criança e um dever do estado, representa um marco
relevante na história da Educação Infantil no Brasil. Além desta conquista legal, houve
também a inclusão da educação infantil como parte integrante do ensino fundamental na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996).

O entendimento do valor social e do caráter educativo dos Centros de Educação
Infantil e pré-escolas em nível de legislação representa um avanço incontestável, se
considerarmos que anteriormente predominava a tendência à assistência, guarda e
recreação. Como afirma Campos et al:

A subordinação em creches e pré-escolas à área da educação represente, pelo
menos ao nível do texto constitucional, um grande passo na superação do caráter
assistencialista predominante nos programas voltados para essa faixa etária. Ou
seja, esta subordinação confere às creches e pré-escolas um inequívoco caráter
educacional (1993:18).

LEGISLAÇÃO

Se há um consenso entre alguns professores e pesquisadores, políticos e
administradores sobre o caráter educativo da educação infantil, o mesmo não acontece em
relação à definição do que isso significa e de como deve ser viabilizada essa possibilidade
junto às crianças pequenas.

O momento atual exige que a Educação Infantil redimensione seu papel, mas também
amplie seu campo de pesquisa de forma a melhor atender e delimitar as funções e objetivos
destas instituições de caráter educativo que partilham com as famílias a responsabilidade
de educar as crianças de zero a seis anos e, também, para as questões que a ela vem sendo
continuamente colocadas.

A Educação Infantil vem se constituindo como um espaço de educação coletiva no
mundo contemporâneo, cuja relevância não é possível ignorar. Se em outros tempos cabia
à família cuidar e inserir seus filhos pequenos no universo da cultura, hoje com o processo
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crescente de industrialização e urbanização, com a inserção cada vez mais intensa da mulher no
mercado de trabalho, parece ser este espaço que cada vez mais partilha com a família esta tarefa.

A educação inicial, assim como todos os outros níveis de ensino suscitam hoje,
especial atenção principalmente porque, a cada momento, o mundo está exigindo mais de
cada indivíduo, pelo seu progresso desenfreado e pela sua problemática constante.

Esta constatação implica em reconhecer a relevância dos Centros de Educação Infantil
como contexto coletivo de educação e compreender a criança como um ser social, cultural e
histórico que possui raízes, espaço-temporais desde que nasce, porque está situada no mundo
e com o mundo. A partir da compreensão de que suas dimensões corporal, individual, cognitiva
e afetiva constituem processos que se dão num todo, numa relação de reciprocidade e de
complementaridade é que se faz necessário que o tempo e o espaço estejam organizados,
respeitando a lógica dos mesmos na vida humana nas mais diversas dimensões.

Não é possível deixar de considerar o avanço conquistado do ponto de vista da lei.
No entanto, temos que reconhecer que as preocupações e ações políticas e econômicas
para a viabilização das propostas anunciadas para a Educação Infantil não garantem por si
só a concretização, principalmente se considerarmos a escassez dos recursos aplicados na
expansão do atendimento na formação de profissionais que atuam nesta área e na melhoria
do atendimento prestado às crianças nesta faixa etária. Neste sentido, o avanço na conquista
dos direitos, não chega a modificar o cotidiano dos Centros de Educação Infantil. Não
basta que a criança tenha direitos, é preciso que neste espaço se possa garantir que esses
direitos  sejam reconhecidos e respeitados.

E neste sentido vislumbram-se reflexões e ações que interfiram nas questões
referentes à organização do tempo e do espaço na rotina diária.

“Rotina. Por que rotina?” Pergunta Madalena Freire:

Rotina envolve tempo, espaço atividade. Tempo-história, porque cada um tem o
direito, a obrigação, o dever de ter a sua história na mão.[...] Tempo que envolve
ritmo.[...] Ritmo significa pulsação pedagógica, ritmo que significa abre-fecha,
direciona-observa, entra-sai, acelera-acalma.[...] o ritmo do grupo é constituído
dos vários ritmos de todos. O papel do educador é reger estas diferenças rítmicas
para a peça pedagógica.” Rotina envolve Constância e variação (1993, p. 163).

A rotina de que fala Madalena Freire não é a “rotina rotineira” que como mesmo diz:

[...] se arrasta num tédio mortal. [...] Porque é alienada aos ritmos, aos desejos,
ao pulsar do pensamento do educador e do educando. Porque os dois, nessa rotina,
não têm a história e a geografia nem a construção do conhecimento na mão. Por
isso, é um tédio (FREIRE, 1993, p. 163)
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Para Warschauer,

“[...] uma rotina de trabalho é importante para a estruturação de um grupo de
crianças ( e também de adultos). Rotina de trabalho significa organização,
sistematização e disciplina. É através da rotina que o tempo e o espaço se estruturam
para a criança ( a hora da roda, a hora do lanche, a arrumação das mesas e dos
materiais, etc.). a rotina orienta a criança a se organizar dentro de um espaço e de
um tempo determinado[...], porém a rotina deve ser flexível, de modo a organizar
os espaços e os tempos conforme as novas necessidades que surjam, caso contrário
ela torna-se mecânica e sem sentido (1993, p. 66).”

Cardona, num estudo realizado sobre a organização do espaço e do tempo nos
Centros de Educação Infantil, afirma que:

O existir de uma “rotina” definitiva não é forçosamente sinônimo de “rigidez”. Ao longo
do ano, consoante com os projetos que vão sendo desenvolvidos pelo grupo, esta vai
sendo modificada. O que é fundamental é que estas transformações sejam sempre
devidamente explicitadas e negociadas com as crianças, de forma a que elas as percebam
e consigam situar-se autonomamente no decorrer do dia de atividades. (1992, p. 10).

O DIA-A-DIA NA CRECHE

A maneira como hoje vemos as crianças, como seres ativos, que podem se tornar
cada vez mais competentes para lidar com as coisas do seu mundo, se tiverem oportunidade
para isso. Diante desta constatação vamos discutir algumas idéias que nos pareceram
necessárias para melhorar a qualidade do atendimento nos Centros de Educação Infantil.

Os programas de atividades elaborados para a educação de bebês e crianças bem
pequenas, são freqüentemente apoiados em manuais de puericultura, como se neste estágio
inicial de vida a criança fosse apenas um corpo a ser alimentado, cuidado, limpo, agasalhado.
Ignoram que a criança é um ser complexo cujo desenvolvimento cognitivo, social, afetivo,
lingüístico, além do físico motor, já ocorre desde o início da vida.

Construir uma proposta pedagógica para a educação infantil implica em optar por
uma organização que garanta o atendimento de certos objetivos julgados mais valiosos do
que outros. Ela é elaborada a partir de uma reflexão sobre a realidade cotidiana da criança, o
meio social onde seus pais, e ela mesma vivem. Não podendo ignorar os desejos, necessidades
e conflitos destas populações. Na formulação de seus objetivos, ela tem que discutir seu papel
político em relação à população atendida, dado que, através de sua ação, a creche pode ser
mais conservadora ou transformadora de papéis, atitudes, conhecimentos, representações.
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A instituição que atende a educação infantil é um dos contextos de desenvolvimento
da criança. Além de prestar cuidados físicos, ela cria condições para o seu desenvolvimento
cognitivo, simbólico, social e emocional. O importante é que a educação infantil seja pensada
não como uma instituição substituta da família, mas como ambiente de socialização diferente
do familiar. Nela se dá o cuidado e a educação de crianças, que aí vivem, convivem, exploram,
conhecem, construindo uma visão de mundo e de si mesmas, constituindo-se como “sujeitos”.

Para uma ação efetiva, a proposta pedagógica deve considerar o conjunto de fatores
interagindo na educação infantil e definindo a sua atuação: as concepções de criança dos
funcionários e das famílias, as condições do espaço físico, o tamanho do grupo e a relação
adulto-criança, as atividades que implementa e os recursos que para tanto utiliza, os critérios
de admissão da criança, o número e o tipo de funcionário de que dispõe, os processos de
seleção e treinamento dos mesmos e as suas condições de trabalho.

Muitas vezes o educador trabalha por longas horas no Centro de Educação Infantil,
em geral por mais de oito horas diárias, com excessivo número de crianças sob sua
responsabilidade direta. Em muitas instituições, ele realiza desde tarefas de limpeza do
ambiente, de dar cuidados físico ás crianças, até atividades administrativas. Isto lhe deixa
sem tempo e sem saber como efetivar um trabalho educativo junto à criança. Nestas ocasiões,
inclusive porque quase nunca se pensa que um homem possa ser um educador trabalhando
junto às crianças na educação infantil, a educadora adota um papel que é mais do que uma
dona-de-casa atarefada e com muitos filhos! Apenas uma mudança nas condições de trabalho
daquela educadora e na sua concepção de creche pode favorecer que trabalho junto às
crianças, promovendo amplamente o desenvolvimento destas.

Além disso, ocorrem muitas vezes equívocos, acerca do que seria uma atividade
educativa realizada nos Centros de Educação Infantil. Por vezes tal atividade é
inadequadamente pensada como algo parecido com a escola de primeiro grau tradicional,
sendo propostos às crianças treinos de grafismo como forma de exercitação da coordenação
motora, ou memorização dos nomes das cores.

Em algumas instituições que atendem a educação infantil, é comum as crianças de
diferentes faixas etárias, ficarem uma parte do dia no pátio ou galpão, manipulando objetos
e descobrindo como empilhá-los, como encaixá-los, explorando o espaço físico e pegando
folhas de árvores que se transformam em presentes, pedrinhas que são usadas como
comidinha, pedaços de pau que viram aviões, espadas e uma multicidade de coisas que
estimulam a criatividade  do imaginário infantil. São infinitas as oportunidades de definir e
criar, que estão presentes nessas brincadeiras infantis.

Ocorre, porém, que esta situação é suspensa a uma certa hora e as crianças, mesmo as
de dois anos, são convidadas a entrarem em uma sala onde sentam-se em mesinhas, recebem
papel com desenhos mimeografados e lápis de cor para pintá-lo. O estranho é que muitas vezes,
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para o educador a atividade pedagógica é apenas a segunda, ou seja, a realizada num ambiente
mais formal. A primeira atividade, no pátio, é “apenas” brincadeira livre, “apenas” recreação, o
que denuncia que a riqueza de novas aquisições nela presentes foi menosprezada.

Este fato ressalta certas incompreensões sobre a natureza do processo de
aprendizagem, especialmente o da criança pequena, por alguns educadores. Tal processo
é basicamente lúdico, indo da fantasia para a realidade, e vice-versa. O ambiente dos Centros
de Educação Infantil deve ser rico de experiências para exploração ativa, compartilhadas
por crianças e adultos, onde as relações sociais estabeleçam o diálogo como forma de
construção do conhecimento.

Tais experiências representam improvisações, descobertas, criação, construção
conjunta de significados em cada situação.

APRENDER EM SITUAÇÕES ORIENTADAS

A organização de situações de aprendizagem orientadas ou que dependem de uma
intervenção direta do professor permite que as crianças trabalhem com diversos
conhecimentos. Estas aprendizagens devem estar baseadas não apenas nas propostas dos
professores, mas, essencialmente, na escuta das crianças e na compreensão do papel que
desempenham a experimentação e o erro na construção do conhecimento.

A intervenção do professor é necessária para que, na instituição de educação infantil,
as crianças possam, em situações de interação social ou sozinhas, ampliar suas capacidades
de apropriação dos conceitos, dos códigos sociais e das diferentes linguagens, por meio da
expressão e comunicação de sentimentos e idéias, da experimentação, da reflexão, da
elaboração de perguntas e respostas, da construção de objetos e brinquedos, etc.

Por isso, o professor deve conhecer e considerar as singularidades das crianças de
diferentes idades, assim como a diversidade de hábitos, costumes, valores, crenças, etnias
etc. das crianças com as quais trabalha respeitando suas diferenças e ampliando suas
pautas de socialização. Nessa perspectiva, o professor é mediador entre as crianças e os
objetos de conhecimento, organizando e propiciando espaços e situações de aprendizagem
que articulem os recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada
criança aos seus conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes campos
de conhecimento humano.

Na instituição de educação infantil o professor constitui-se, portanto, no parceiro
mais experiente, por excelência, cuja função é propiciar e garantir um ambiente rico,
prazeroso, saudável e não discriminatório de experiências educativas e sociais variadas.

Para que as aprendizagens infantis ocorram com sucesso, é preciso que o professor
considere, na organização do trabalho educativo:
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1 –  A individualidade e a diversidade;
2 –  A interação com crianças da mesma idade e idades diferentes em situações

diversas como fator de promoção da aprendizagem e do desenvolvimento e da
capacidade de relacionar-se;

3 –  Os conhecimentos prévios de qualquer natureza, que as crianças já possuem
sobre o assunto, já que elas aprendem por meio de uma construção interna ao
relacionar suas idéias com as novas informações de que dispõe e com as
interações que estabelece;

4 –  A resolução de problemas como forma de aprendizagem.
5 – O grau de desafio que as atividades apresentam e o fato de que devam ser

significativas e apresentadas de maneira integrada para as crianças e o mais
próximas possíveis das práticas sociais reais.

O erro construtivo tem uma função primordial no processo cognitivo. Neste processo,
a criança elabora hipóteses que se apóiam em soluções próprias, sucessivas ao conceito
cientificamente considerado. Nem todo erro cometido pelas crianças pode ser considerado
erro construtivo, ele só faz sentido em um processo de elaboração cognitiva.

Essas considerações podem estruturar-se nas seguintes condições gerais relativas
às aprendizagens infantis a serem seguidas pelo professor em sua prática educativa:
interação, diversidade e individualidade.

INTERAÇÃO

A interação social em situações diversas é uma das estratégias mais importantes do
professor para a promoção de aprendizagens pelas crianças. Assim cabe ao professor
propiciar situações de conversa, brincadeiras ou de aprendizagens orientadas que garantam
a troca entre as crianças, de forma a que possam comunicar-se e expressar-se, demonstrando
seus modos de agir, de pensar e sentir, em um ambiente acolhedor e que propicie a confiança
e a auto-estima.

A existência de um ambiente acolhedor, porém, não significa eliminar os conflitos,
disputas e divergências presentes nas interações sociais, mas pressupõe que o professor
forneça elementos afetivos e de linguagem para que as crianças aprendem a conviver, buscando
as soluções mais adequadas para as situações com as quais se defrontam diariamente. As
capacidades de interação, porém, são também desenvolvidas quando as crianças podem ficar
sozinhas, quando elaboram suas descobertas e sentimentos e constroem um sentido de
propriedade para as ações e pensamentos já compartilhados com outras crianças e com os
adultos, o que vai potencializar novas interações. Nas situações de troca, podem desenvolver
os conhecimentos e recursos de que dispõe, confrontando-os e reformulando-os.
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Nessa perspectiva, o professor deve refletir e discutir com seus pares sobre os critérios
utilizados na organização dos agrupamentos e das situações de interação, mesmo entre bebês,
visando, sempre que possível, a auxiliar as trocas entre as crianças e, ao mesmo tempo,
garantir-lhes o espaço da individualidade. Assim, em determinadas situações, é aconselhável
que crianças com níveis de desenvolvimento diferenciados interajam; em outras, deve-se
garantir uma proximidade de crianças com interesses e níveis de desenvolvimento semelhantes.

Propiciar a interação quer dizer, portanto, considerar que as diferentes formas de
sentir, expressar e comunicar a realidade pelas crianças resultam em repostas diversas
que são trocadas entre elas e que garantem parte significativa de suas aprendizagens.

Uma das formas de propiciar essa troca é a socialização de suas descobertas, quando
o professor organiza as situações para que as crianças compartilhem seus percursos
individuais na elaboração dos diferentes trabalhos realizados.

Portanto, é importante frisar que as crianças se desenvolvem em situações de
interação social, nas quais conflitos e negociações de sentimentos, idéias e soluções são
elementos indispensáveis.

O âmbito social oferece, portanto, ocasiões únicas para elaborar estratégias de
pensamento e de ação, possibilitando a ampliação das hipóteses infantis. Pode-se estabelecer,
nesse processo, uma rede de reflexão e construção de conhecimentos na qual, tanto os
parceiros mais experientes quanto os menos experientes têm seu papel na interpretação e
ensaio de soluções. A interação permite que se crie uma situação de ajuda na qual as
crianças avancem no seu processo de aprendizagem.

DIVERSIDADE E INDIVIDUALIDADE

Cabe ao professor a tarefa de individualizar as situações de aprendizagens oferecidas
ás crianças, considerando suas capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas assim
como os conhecimentos que possuem dos mais diferentes assuntos e suas origens
socioculturais diversas. Isso significa que o professor deve planejar e oferecer uma gama
variada de experiências que responda, simultaneamente, às demandas do grupo e às
individualidades de cada criança.

Considerar que as crianças são diferentes entre si, implica propiciar uma educação
baseada em condições de aprendizagem que respeitem suas necessidades e ritmos
individuais, visando a ampliar e a enriquecer as capacidades de cada criança, considerando-
as como pessoas singulares e com características próprias.

Individualizar a educação infantil, ao contrário do que se poderia supor, não é
marcar e estigmatizar as crianças pelo que diferem, mas levar em conta suas singularidades,
respeitando-as e valorizando-as como fator de enriquecimento pessoal e cultural.
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Os assuntos trabalhados com as crianças devem guardar relações específicas com
os níveis de desenvolvimento das crianças em cada grupo e faixa etária e, também respeitar
e propiciar a amplitude das mais diversas experiências em relação aos eixos de trabalhos
propostos.

O processo que permite a construção de aprendizagens significativas pelas crianças
requer uma imensa atividade por parte delas. Nessa atividade, as crianças podem estabelecer
relações entre novos conteúdos e os conhecimentos prévios (conhecimentos que já
possuem), usando para isso os recursos de que dispõem. Esse processo possibilitará a
elas modificarem seus conhecimentos prévios, matizá-los ou diferenciá-los em função de
novas informações, capacitando-as a realizar novas aprendizagens, tornando-as significativas.

É, portanto, função do professor considerar, como ponto de partida para sua ação
educativa, os conhecimentos que as crianças possuem, advindo das mais variadas
experiências sociais, afetivas e cognitivas a que estão expostas. Detectar os conhecimentos
prévios das crianças não é uma tarefa fácil. Implica que o professor estabeleça estratégias
didáticas para fazê-lo. Quanto menores são as crianças, mais difícil é a explicação de tais
conhecimentos, uma vez que elas não se comunicam verbalmente.

A observação acurada das crianças é um instrumento essencial nesse processo. Os
gestos, movimentos corporais, sons produzidos, expressões faciais, as brincadeiras e toda
forma de expressão, representação e comunicação devem ser consideradas como fonte de
conhecimento para o professor sobre o que a criança já sabe. Com relação às crianças
maiores, podem-se também criar situações intencionais nas quais elas sejam capazes de
explicar seus conhecimentos por meio das diversas linguagens a que têm acesso.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Nas situações de aprendizagem o problema adquire um sentido importante quando
as crianças buscam soluções e discutem-nas com as outras crianças. Não se trata de situações
que permitam “aplicar” o que já sabe, mas sim daquelas que possibilitam produzir novos
conhecimentos a partir dos que já se tem e em interação com novos desafios. Neste processo,
o professor deve reconhecer as diferentes soluções, socializando os resultados encontrados.

PERFIL PROFISSIONAL

O trabalho direto com crianças pequenas exige que o professor tenha uma
competência polivalente. Ser polivalente significa que ao professor cabe trabalhar com
conteúdos de naturezas diversas que abrangem desde cuidados básicos essenciais até
conhecimentos específicos provenientes das diversas áreas do conhecimento.
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Este caráter polivalente demanda, por sua vez, uma formação bastante ampla do
profissional que deve tornar-se, ele também, um aprendiz, refletindo constantemente sobre
sua prática, debatendo com seus pares, dialogando com as famílias e a comunidade e
buscando informações necessárias para o trabalho que desenvolve. São instrumentos
essenciais para a reflexão sobre a prática direta com as crianças a observação, o registro,
o planejamento e a avaliação.

A implementação e/ou implantação de uma proposta curricular de qualidade
depende, principalmente dos professores que trabalham nas instituições.

Por meio de suas ações, que devem ser planejadas e compartilhadas com seus
pares e outros profissionais da instituição, pode-se construir projetos educativos de
qualidade junto aos familiares e às crianças.

A idéia que preside a construção de um projeto educativo é a de que se trata de um
processo sempre inacabado, provisório e historicamente contextualizado que demanda
reflexão e debates constantes com todas as pessoas envolvidas e interessadas.

Para que os projetos educativos das instituições possam, de fato, representar esse
diálogo e debate constante, é preciso ter professores que estejam comprometidos com a
prática educacional, capazes de responder às demandas familiares e das crianças, assim
como às questões específicas relativas aos cuidados e aprendizagens infantis.

Nesta etapa da pesquisa estão sendo registrados relatos referentes à qualidade de
ensino observadas nos Centros de Educação Infantil.Transcritas no relatório, espelham
quantitativamente e qualitativamente as condições encontradas em termos de condições
físicas dos prédios e pátios, da proporcionalidade adulto-criança, da formação profissional
dos atendentes do material pedagógico do espaço físico, berços e salas, para citar os achados
mais significativos.

Todos esses dados detalhadamente expostos e analisados, refletem as situações
encontradas nas instituições dos diferentes municípios, em algumas cenas descritas pelas
auxiliares de pesquisa, nos seus diários de campo.

Relato e análise de algumas destas cenas transcrita neste trabalho.

Atividades executadas

Realidade da instituição - 1
CENA 01: Relato da turma do berçário
“NA TURMA DO BERÇÁRIO, durante a troca de fraldas observa-se a professora

conversando com a criança. A professora em sua conversa indica as partes do corpo do
bebê e este a olha atentamente.
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Observa-se nessa turma um grande carinho por parte das professoras em relação
às crianças.

Um outro fato a ser destacado é que as crianças poderiam ser mais estimuladas
enquanto brincam livremente no chão, pois a maioria anda de um lado para outro, pegando
os brinquedos que estão no chão a disposição, as professoras estão sempre por perto,
porém muitas vezes só olhando.

Um fato positivo que chamou atenção foi o fato de as professoras darem banho nas
crianças, não em todas, mas naquelas em que a necessidade era visível.

CENA 02
A turma tem 17 crianças, sendo que a idade vai de 04 meses até 1 ano e nove meses.
As condições de vida e de moradia da maioria são precárias, muitos passam por

dificuldades financeiras e ainda muitos deles vem para a unidade sem tomar banho por
vários dias ( isto ocorre em todas as turmas). A grande maioria tem irmãos, pai e mãe que
trabalham para sustentar a família. Em termos de escolaridade; os pais têm em sua maioria
até a 4ª série.

A sala do berçário tem aproximadamente 05 mt, possui 15 berços, 1 armário
pequeno, um trocador grande, uma banheira com armário e dois ventiladores, é uma sala
muito bem decorada.

Para as crianças do berçário há brinquedos como : ursinhos de pelúcia, bolinhas,
bichinhos de borracha, carrinhos e há também colchonetes para serem feitas atividades.

Há uma televisão e um vídeo na educação infantil que ficam na sala do jardim.

Realidade da Instituição - 2

CENA 03
O dia a dia do Centro de Educação Infantil
O centro Educacional abrange desde as turmas do berçário até a 8ª série. A Educação

Infantil possui três salas de aula, uma cozinha pequena, um banheiro na sala do  maternal
e dois banheiros para as demais turmas e professores.

Na Educação Infantil temos sete professoras, sendo uma formada em pedagogia(saiu
de licença  gestação) três formadas a nível de magistério, uma cursando o magistério e
duas cursando a 7 fase do curso de Pedagogia. Há também uma cozinheira e duas auxiliares,
que contribuem na cozinha e na limpeza.

A área coberta da Educação Infantil possui aproximadamente 230 mt e a área livre
em torno de 200 mt, nesta área temos um gramado, com caixa de areia, balanço e
escorregadores.
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Na turma do berçário temos três professoras. Uma faz o horário das 7h as 16 h,
outra das 9h as 18h. Todas tem uma hora de almoço e este é combinado entre elas.

O Centro Educacional possui um PPP, porém segundo as professoras pouco se fala
sobre a educação infantil.  Foi realizado um planejamento no início do ano aproximadamente
20 dias.  As avaliações são semanais.  A turma tem 17 crianças, sendo que a idade vai de 4
meses até 1 ano e nove meses.

As condições de vida e de moradia da maioria são precárias, muitos passam por
dificuldades financeiras e ainda muitos deles vem para aa unidade sem tomar banho por
vários dias (isto ocorre em todas as turmas). A grande maioria tem irmãos, pai e mãe que
trabalham para sustentar a família. Em termos de estudo os pais tem em sua maioria até a
4ª série.

A sala do berçário tem aproximadamente 50 mt, possui 15 berços, 1 armário
pequeno, um trocador grande, uma banheira com armário e dois ventiladores, é uma sala
muito bem decorada.

Para as crianças do berçário há brinquedos como : ursinhos de pelúcia, bolinhas,
bichinhos de borracha, carrinhos e há também colchonetes para serem feitas atividades.

Há uma televisão e um vídeo na educação infantil que ficam na sala do jardim.
Na escola há um retro projetor, porém para utilizá-lo deve-se reservar com

antecedência.
Na biblioteca a escola a bibliografia para as professoras de educação infantil é pouca.

OBSERVAÇÕES:

1º DIA:
Neste dia as crianças foram recepcionadas as 7 horas da manhã, pela professora,

com brinquedos na mão. Os bebes que ainda não ficavam sentados ficam no berço. As 8
horas e 30 min tomam mamadeira , uma criança come bolacha, pois não toma leite. Após
a mamadeira, a troca vai sendo realizada nos que necessitam dela. Todos ficam no chão
brincando com os bichinhos e os carrinhos. As professoras estão sempre atentas, sempre
perto brincando, conversando com as crianças.

Uma criança está com febre e a mãe foi chamada, dá a impressão de ser uma mãe
desatenta.

As 10 h. e 10 min. As crianças ouvem música e os que já andam fazem uma rodinha
com a professora, eles se divertem, adoram a brincadeira.

As 10h. e 20 min.  Eles almoçam; arroz, batatinha e carne moída. As 10h. e 35 min.
A troca é realizada e as 10h. e 45 min. Estão todos deitados ao som de uma música
instrumental. 11 h. o silêncio é total.
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Neste dia havia somente 9 crianças e 2 professoras, uma está de atestado.

 2º DIA:
As 13 horas estão todos acordados, duas crianças vieram no período da tarde, a

troca vai sendo realizada e as crianças vão para o chão. Após a troca todos comem gelatina.
A higiene bucal é realizada em todos os que já possuem dentinhos, a higiene é

realizada com escova e água oxigenada e depois a gaze com flúor, nos que não possuem
dentinhos somente com água oxigenada e gaze.

Os colchonetes são usados para os bebes, as professoras estimulam com conversa
e toques. Os demais brincam com os carrinhos.

As 15h. e 15 min., é feita a alimentação, sopa. É realizada a troca novamente e
alguns pegam no sono.

Por volta das 16h. e 30 min. Ganham mamadeira e é realizada a troca nos que
forem necessário e esperam a hora de irem embora.

 A partir das 17 horas os pais começam a buscá-los.

3º DIA:
7h. e 30 min., as crianças estão na sala com os brinquedos no chão e permanecem

até a hora da mamadeira.
As 8h. e 25 min. As crianças tomam mamadeira, após a troca, sempre com muito

carinho e atenção.
As crianças brincam no chão.
Um menino teve diarréia, sujou toda a roupa e a professora teve que dar um banho

nele.
As 10horas e 10 min. As crianças recolhem os brinquedos para aguardar o almoço,

todos os que já andam ajudam.
10 horas e 20min. É servido o almoço: arroz e feijão, eles comem tudo.
10 horas e 30 min. A troca é realizada e as 10 horas e 45 min. Estão todos no berço.

11horas e 10 minutos o silêncio é total.
Hoje havia 14 crianças. Foi uma manhã muito tranqüila.

4º DIA
Novamente as crianças estão no chão da sala com os brinquedos.
8 horas e 30 min. Tomar mamadeira e a troca é realizada e observa-se que algumas

crianças não tomam banho.
As crianças brincam e as 10 horas começam a recolher os brinquedos para

esperarem o almoço.
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10 horas e 25 minutos o almoço é servido, macarrão arroz e carne. 10 horas e
35min. A troca e as crianças vão para o berço. 11 horas, silêncio total.

Novamente duas professoras, uma voltou de atestado e a outra saiu..
Havia 13 crianças freqüentando a instituição neste dia.

5º DIA
7 horas e 30 min. Estão nas salas. Poucas crianças já chegaram hoje. 8 horas e 15

min. Todos toam mamadeira e as 8 horas e 30 min. A troca é realizada.
Hoje as professoras resolveram fazer a higiene bucal pela manhã, depois do fim de

sem as crianças estão com os dentes bem sujos, algumas crianças ainda relutam na hora
de abrirem a boca , outros porém  abrem aquele bocão.

As crianças brincam no chão com os brinquedos e as professoras muito atentas
como sempre.

 10 horas, hora de guardar os brinquedos, para esperar o almoço. 10 horas e 15
min., é servido: arroz, batatinha e carne moída. 10 horas e 30 min. A troca é realizada e as
crianças vão para o berço.

É uma turma muito tranqüila, com crianças muito amadas e professoras muito
atentas e responsáveis.

Obs: segundo todas as professoras da Educação Infantil o espaço, que é pequeno, é
administrado com muita conversa com as crianças e o planejamento é fundamental para a
própria organização e para a realização de um bom trabalho.

Realidade da Instituição - 3
Cena 04
A turma observada da unidade foi a turma do berçário com 15 crianças, sendo este

o número máximo estipulado para uma professora atender, na faixa etária de 4 meses a 1
ano e nove meses, dependendo do desenvolvimento da criança passam para a outra turma.
Estas crianças em sua grande maioria ficam o período integral, mas não é todo dia que
todas as crianças estão presentes. São crianças de famílias católicas, com boas condições
de moradia, 70% das crianças são de pais casados, com média de 1 a 2 irmãos, mas destas
15 crianças, 8 são filhos únicos do casal, classe dominante na unidade é classe baixa e
todos os pais trabalham fora para o sustento da família. O nível de escolaridade dos pais é
o ensino fundamental e alguns estão concluindo o ensino médio.

O espaço físico da criança na sala é pequeno, pois os berços ocupam muito lugar,
a sala tem aproximadamente 7 metros de comprimento e cinco de largura. Na sala há 10
berços, o chão é revestido de piso térmico. Há também um espelho grande, um tapete para
as crianças brincarem, uma cômoda e o balcão onde é feita a troca, ao lado há uma pia
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com torneira elétrica. Nesta sala não há material pedagógico e o que mais tem é brinquedo
sendo que observei que as crianças ganhavam para brincar apenas alguns, poucos. Percebi
que elas (as crianças ) adoram ficar passando entre os berços que estão um pouco afastados
um do outro, com brinquedos na mão e até brincando de esconde-esconde.

Descrição da rotina
7 horas às 8h. 30 min. Chegada das crianças a unidade (alguns bebês vem mais

tarde). A professora fica do lado de fora da sala com as outras professoras esperando os
bebês. Às oito horas a professora vai para dentro da sala, a não ser que cheguem muitos
bebês cedo, então a professora vai para dentro da sala mais cedo. Quando entra na sala
passa um pano para limpar os móveis, passa água quente em todas as mamadeiras e coloca
o chá dentro da mamadeira de cada criança. As mamadeiras ficam na sala e são lavadas
pela professora e uma vez por semana é esterilizada na cozinha.

Das 8 h. às 8h. e 30 min. As crianças tomam mamadeira(a maioria das crianças
tomam leite puro, outras com um pouco de açúcar e mucilon) este leite vem quente da
cozinha e a professora o coloca nas mamadeiras de cada criança.

Antes de começar a trocar a professora vai tomar seu café de 15 minutos fora da
sala, e as crianças ficam brincando, algumas no berço.

09 horas. Começa a trocar as crianças (às vezes acontece de alguma criança ser
trocada antes e outras não precisam nesta hora). Percebi que às vezes a criança com cheiro
forte de que não tomou banho em casa, toma banho na unidade. Enquanto isto as crianças
vão brincar no chão e aqueles que machucam alguma criança, este vai para dentro do berço.

10 horas e 30 min. Hora da refeição. As crianças começam a serem tratadas
individualmente a partir daquela que chora de fome. A refeição foi sopa nos dias observados.
Enquanto um come os que machucam ficam dentro do berço e os outros ficam observando
o que a professora faz.

Aproximadamente 11 horas. As crianças que já comeram e tomaram chá, se precisar
são trocadas e vão sendo colocadas no berço para dormir. 90% das crianças dormem sozinhas.

A hora do sono vai mais ou menos até as 13 horas e as crianças que acordam ou chegam
perto das 13 horas, ficam com a professora fora da sala ao lado da porta. Enquanto todos
dormem a professora almoça e fica perto da porta, do lado de fora observando as crianças.

13 horas. A professora do período da manhã vai embora e chega a outra professora,
esta já em seguida começa a dar a mamadeira para as crianças.

Logo após a mamadeira a professora troca as crianças que precisam.
14 horas. As crianças comem fruta (que foi banana). Enquanto trata algumas crianças

ficam brincando com brinquedos escolhidos pela professora e algumas crianças preferem
ficar olhando o amigo comer esperando a sua vez e os mais agitados ficam esperando
dentro do berço, brincando.
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14 horas e 30 min. Hora do café da professora. 15 minutos. Algumas crianças que
não querem brincar na sala ficam perto da professora esperando as crianças maiores.

15 horas. Se não estiver chovendo as crianças brincam no parque. As que ainda
não andam ficam brincando sentadas e os pequeninos de cinco meses, seis meses ficam
sentados no carrinho ou bebê conforto, só olhando. Algumas crianças ainda estão dormindo.
Estas ficam na sala aos cuidados e observadas pela merendeira.

16 horas. É hora da refeição. As crianças alimentam-se conforme o que foi feito ao
meio-dia. Depois é feita a troca de fraldas em quem precisa e as 17h e 30 min, a professora
coloca na cama os que querem dormir e os outros ficam esperando os pais chegarem. Até
as 18h e 30 min, praticamente todos os pais já buscaram seus bebês.

Nesta observação realizada, as professoras tiveram a preocupação com a cuidar da
criança. As duas professoras são carinhosas, há muita higiene e cuidado com as crianças,
sempre estão conversando com as crianças; na troca, na hora da comida, quando estão
brincando... Para os bebês que tomam mamadeira são colocados na cama para tomar, isto
com a professora da manhã. A professora da tarde pega-os no colo para alimentá-los,
sempre conversando.

O espaço da sala é sempre igual para as crianças, onde as crianças brincam com os
brinquedos e os maiores com os colegas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Discutir a programação de atividades nos centros de educação infantil contraria a
opinião freqüentemente encontrada de que o básico para o educador que nele trabalha é
agir com espontaneidade no confronto com as crianças, sem programar e padronizar sua
própria intervenção. Por trás dessa idéia encontra-se a concepção de que o desenvolvimento
infantil obedece a uma seqüência biologicamente constituída e predefinida.

Através das observações e das cenas descritas poderíamos dizer que a Educação
Infantil possui características muito particulares no que se refere à organização dos espaços:
precisa de espaços amplos, bem diferenciados, de fácil acesso e especializados (facilmente
identificáveis pelas crianças, tanto do ponto de vista da sua função como das atividades que
se realizam nos mesmos).

Também é importante que exista um espaço onde possam ser realizadas tarefas
conjuntas de todo o grupo assim como: dramatizações, contação de histórias, atividades
de danças rítmicas, jogos, brincadeiras cantadas.

O espaço acaba tornando-se uma condição básica para poder levar adiante muitos
dos outros aspectos que necessariamente precisam ser desenvolvidos na educação infantil.
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Pensamos que o profissional deve dedicar à Educação Infantil atenção privilegiada
aos aspectos emocionais, visto que estes constituem a base ou a condição necessária para
qualquer progresso nos diferentes âmbitos do desenvolvimento infantil.

Sabemos que a emoção age, principalmente, no nível de segurança das crianças,
que é a plataforma sobre a qual se constroem todos os desenvolvimentos. Ligados à segurança
está o prazer, o sentir-se bem, o ser capaz de assumir riscos e enfrentar desafios da
autonomia, poder assumir gradativamente o princípio de realidade, como também aceitar
as relações sociais.

Do ponto de vista prático, a atenção à dimensão emocional implica na ruptura de
formalismos excessivos e exige uma grande flexibilidade nas estruturas de funcionamento.
Requer também que sejam criadas oportunidades de expressão emotiva (de maneira que
as crianças, mediante os diversos mecanismos, vão reconhecendo cada vez mais as suas
emoções e sendo capazes de controlá-los gradativamente).

Destacando outro aspecto, todos temos consciência de que a linguagem é uma das
peças-chave da Educação Infantil.  Certamente sobre a linguagem vai sendo construído o
pensamento e a capacidade de decodificar a realidade e a própria experiência, ou seja, a
capacidade de aprender.

É preciso, então, criar um ambiente no qual a linguagem seja a grande protagonista:
tornar possível e estimular todas as crianças a falarem: criar oportunidades para falas cada
vez mais ricas através de uma interação professor-criança, e também criança-criança.

Qualquer oportunidade é boa e deve ser aproveitada para exercitar a linguagem.
Porém sabe-se que somente exercitá-la não seja o suficiente; o ideal é também aperfeiçoá-
la, buscando novas possibilidades de expressão (vocabulário mais preciso, construções
mais elaboradas e complexas que ajudem a ampliar o universo de conhecimento da criança).

Destacamos também que compreender como as crianças entendem, descobrir como
elas olham e vêem o mundo é tão importante quanto a forma como nós adultos olhamos e
vemos o mundo. Nas crianças o olhar e o saber olhar está fortemente ligado à forma como
elas aprendem a observar e a ver. São dois processos que se desenvolvem conjuntamente:
quanto mais se observa, mais se aprende a observar e vice-versa.

Ninguém aprende a olhar ao seu redor do nada. É preciso intervir para colocá-lo
em prática e para generalizar as formas de observar que as crianças já trazem consigo.

As formas convencionais de ver as coisas não bastam para a construção do
conhecimento, por isso é preciso relacionar os diferentes aspectos da realidade às linguagens
que nos permitem interpretá-los, pois existem  formas específicas de pensar próprias da
realidade cognitiva de cada indivíduo ao reconhecer, intuir, raciocinar, imaginar.

Diante do exposto concluímos que embora o crescimento infantil seja um processo
global e interligado, não se produz nem de maneira homogênia nem automática. Cada área
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do conhecimento exige intervenções que o reforcem e vão estabelecendo as bases de um
progresso equilibrado do conjunto.

Pensar em um plano de trabalho junto às crianças nos centro de educação infantil
é muito diferente de se considerar este plano como algo em si, que deva ser executado a
qualquer preço.

As rotinas desempenham, de uma maneira bastante similar aos espaços um papel
importante no momento de definir o contexto no qual as crianças se movimentam e agem.
As rotinas atuam como as organizadoras estruturais das experiências cotidianas, pois
esclarecem a estrutura e possibilitam o domínio do processo a ser seguido e, ainda,
substituem a incerteza do futuro. O cotidiano passa, então, a ser algo previsível, o que tem
importantes efeitos sobre a segurança e a autonomia.

Queremos lembrar novamente a importância de analisar o conteúdo das rotinas.
No fundo, elas costumam ser um fiel reflexo dos valores que regem a ação educativa nesse
contexto; se reforçarmos rotinas baseadas na ordem ou cumprimento dos compromissos,
estaremos reforçando, esses aspectos sobre os quais as rotinas são projetadas. Isso nos
permite “ler” qual é a mensagem formativa de nosso trabalho.

Analisando os relatos das rotinas nos Centros de Educação Infantil visitados pudemos
constatar que durante todo o dia as atividades básicas são: trocar, comer, dormir. Em
relação ao conteúdo destas atividades, a idéia que vigora é a de treino motor, concebido
muitas vezes como maneiras de exercitar a articulação das mãos (coordenação motora
fina ou do corpo) (coordenação motora global ou ainda as discriminações visuais ou
auditivas. Percebe-se que no desenvolver dessas ações que o referencial está direcionado
aos aspectos físicos do desenvolvimento infantil.

Estas considerações nos levam a refletir sobre os objetivos que a Educação Infantil
deve alcançar. Concebendo a criança de uma forma integrada, onde seus aspectos cognitivos
não se dissociam dos afetivos, expressivos, motores e simbólicos. Sabendo que a criança age,
pensa, sente e representa suas experiências e a si mesma, estabelecendo relações com o meio
físico e humano portanto é necessário que se crie situações a partir das quais a criança possa
interagir, coordenar suas ações, explorar o meio à sua volta, brincar, transformar situações e
significados já conhecidos em elementos novos, desenvolvendo a esfera da fantasia, da
criatividade, do faz-de–conta, e que possa apropriar-se da realidade que a cerca.

Interagindo dessa forma a criança poderá construir conhecimentos e esquemas
cognitivos (relacionar elementos, classificá-los, apresentar uma justificativa ou explicação)
e construir-se como sujeito, possuidor de características próprias, de um mundo simbólico
que a distingue das demais pessoas.
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AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS:

UMA ANÁLISE DOS MÉTODOS APLICÁVEIS

Maria Clementina Bruço Ostrowski

Resumo: O presente artigo apresenta os resultados de uma revisão bibliográfica que objetivou analisar

alguns dos métodos de avaliação e mensuração de ativos utilizados pela contabilidade numa tentativa de

verificar quais as vantagens e desvantagens de cada um deles, assim como qual(is) deve ser adotado como

conceito geral de avaliação. Após a conceituação do que seja ativo, apresentam-se os modelos de avaliação

e mensuração de ativos a valores de entrada e de saída. Conclui-se que o método mais adequado será aquele

que melhor traduza os anseios do usuário da informação contábil, tanto interno quanto externo.

Abstract: This article presents the results of a bibliographic review witch objective was analysis some valuation

and mensuration active methods used by the accountancy in a tentative to verify the advantages and

disadvantages of each one, and what  of them must be adopted like general concept of valuation. After

definers Active, it was present the models of valuation and mensuration methods of input and output value.

It was conclude that the most appropriate will be one that translates better the wishes of  the inside or

outside usuary of accountancy reports.
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INTRODUÇÃO

Devido ao crescimento das empresas e diversificação de suas atividades e mercados
nas últimas décadas, o número de interessados nas informações geradas pela contabilidade
tem aumentado consideravelmente. Além disso, esses vários usuários da contabilidade
possuem necessidades diferentes de informações de acordo com o objetivo que pretendem
alcançar com essas informações. Assim a contabilidade caminha para uma fase em que
não será mais possível apenas informar sobre fatos passados, mas, primordialmente, será
indispensável a informação capaz de projetar o futuro das organizações.

Sendo os ativos de uma entidade de fundamental importância para a geração de
resultados fica evidente a grande relevância de sua avaliação e mensuração.

Durante muito tempo têm-se discutido sobre qual seria a melhor forma de avaliar os
ativos, essa discussão pode ser dividida em, basicamente, duas correntes: os que defendem os
custos históricos e os que preferem os custos correntes. Hendriksen e Van Breda denominaram
os defensores do custo histórico de historiadores e aos que defendem o custo corrente de
futuristas.  Essas duas linhas de pensamento surgem do enfoque diferenciado que se pode dar
às demonstrações contábeis, uns visando o resultado enquanto outros voltam o foco para o
balanço. A esses enfoques o FASB denominou receita-despesa e ativo-passivo, respectivamente.
Isto pode ser mais bem entendido quando se toma como exemplo a avaliação de estoques,
assim, em épocas de inflação se for utilizado o critério Ueps tem-se um lucro bruto mais
próximo da realidade, entretanto o valor do estoque no balanço não estará adequado (ênfase
no balanço - historiadores); de outro lado se for feita a opção pelo critério Peps o ativo ficará
melhor avaliado, mas o custo das mercadorias vendidas não estará valorado adequadamente
(ênfase na demonstração de resultados - futuristas).

Do estudo sobre estas questões surgiram diversas medidas possíveis para avaliação
dos ativos dependendo de como se pretende aplicar a informação, já que a contabilidade
possui, também, uma grande variedade de aplicações, como informações para uso interno
na empresa (gerenciais) ou para uso externo (fornecedores, acionistas) entre outras. Assim,
denota-se que a utilização de um único conceito de avaliação para os diversos ativos de
uma entidade não poderia  atender a todas as finalidades, sendo, portanto, necessário que
se conheça qual será o usuário da informação e para quê ele vai usá-la para que se possa
utilizar o conceito de avaliação mais apropriado ao caso.

Conceituação de ativo

Antes de se fixar métodos de mensuração é preciso conceituar o que se quer mensurar,
nesse caso o ativo. Conhecer e entender o que realmente significa Ativo e qual a sua conceituação
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é primordial na teoria da contabilidade por tratar-se da essência contábil. A esse respeito,
Iudícibus (2000, p. 129) escreve: “é tão importante o estudo do ativo que poderíamos dizer
que é o capítulo fundamental da contabilidade, porque à sua definição e avaliação está ligada
a multiplicidade de relacionamentos contábeis que envolvem receitas e despesas.”

Muitas definições de ativo têm sido propostas por vários autores ao longo do tempo
entre as quais destaca-se a preconizada por D’Auria, citado por Iudícibus (2000, p. 129)
“o conjunto de meios ou a matéria posta à disposição do administrador para que este
possa operar de modo a conseguir os fins que a entidade entregue à sua direção tem em
vista.”, esta definição, apesar de válida quando distingue os donos do capital e a gerência,
é um tanto restrita pois leva a crer que seriam ativos apenas os bens tangíveis
desconsiderando os elementos intangíveis como o são a maioria dos direitos que uma
entidade detém.

Já para Sprouse e Moonitz, in Iudícibus (id.ibid) “[...] ativos representam benefícios
futuros esperados, direitos que foram adquiridos pela entidade como resultado de alguma
transação corrente ou passada” [...] neste ponto concorda-se com o professor Iudícibus
quanto à validade desse conceito no que diz respeito à potencialidade dos ativos de geração
de benefícios futuros à empresa, mas enfatizando excessivamente as transações passadas
ou presentes esquecendo que as entidades podem constituir ativos através de seu próprio
esforço de pesquisa e desenvolvimento, organização e fatores intangíveis nem sempre
relacionados com o mercado externo à empresa.

Em 1924  surge uma nova definição de ativo que amplia a abordagem para além do
aspecto material incluindo também o aspecto imaterial (intangível) dos ativos, além de
ressaltar a questão de que o ativo deve ter, não apenas um valor de troca, mas,
primordialmente, ter utilidade para a empresa. Esse conceito foi assim enunciado por
Paton:  “ativo é qualquer contraprestação, material ou não, possuída por uma empresa
específica e que tem valor para aquela empresa”.

Outras definições de ativo têm sido propostas ao longo do tempo sempre levando
em consideração algumas características básicas como descrito por Iudícibus (2000, p.130):

1. “ativo deve ser considerado à luz de sua propriedade e/ou à luz de sua posse e
controle; normalmente as duas condições virão juntas;
2. precisa estar incluído no ativo, em seu bojo, algum direito específico a benefícios
futuros (por exemplo, a proteção à cobertura de sinistro, como direito em
contraprestação ao prêmio de seguro pago pela empresa) ou, em sentido mais
amplo, o elemento precisa apresentar uma potencialidade de serviços futuros
(fluxos de caixa futuros) para a entidade;
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3. o direito precisa ser exclusivo da entidade; por exemplo, o direito de transportar
a mercadoria da entidade por uma via expressa, embora benéfico, não é ativo, pois
é geral, não sendo exclusivo da entidade.”

Ante o exposto depreende-se que os ativos podem ser considerados como recursos

econômicos colocados à disposição da entidade de forma a atender às finalidades do negócio,

com potencial de geração de fluxos de caixa para esta entidade.

Mensuração dos Ativos

A mensuração tem por objetivo fornecer ao usuário um instrumento mais objetivo
para entender a realidade. Mensurar, para a contabilidade, significa materializar a
informação visando a uma melhor compreensão desta.

Para Hendriksen (2000, p.303) “mensurar é atribuir uma quantidade numérica a
uma característica ou a um atributo de algum objeto, como um ativo, ou de uma atividade,
como a de produção”.

Os estudiosos da contabilidade têm, ao longo do tempo, se dedicado na busca de
métodos adequados para mensurar os ativos, dessa pesquisa surgiram algumas bases para
essa mensuração tanto a valores de entrada quanto a valores de saída, cuja utilização vai
depender de para quem se destina a informação, das necessidades de cada usuário da
informação, bem como dos atributos de cada ativo. Isso significa que  não se usa apenas
um critério para avaliarem ativos, porque, conforme escreve Hendriksen (2000, p.304)
“...embora haja vantagem clara na aceitação geral de um único conceito abrangente, uma
análise mais atenta dos padrões de utilização indica que um único conceito de avaliação
não seria capaz de atender igualmente bem todas as finalidades. O conceito apropriado,
em cada caso, exige que se conheça quem usará a informação e para que fim”.

O que se pretende com o presente artigo não é dizer que um ou outro método de
mensuração de ativos é melhor ou pior, muito menos colocá-los em ordem de importância,
mas apenas demonstrar que o método utilizado terá eficácia conforme o modelo de decisão
que objetive atender, pois não se pode esquecer que a maior finalidade da contabilidade é
fornecer informações para a gerência empresarial de forma que esta tome as decisões
necessárias ao bom funcionamento da empresa, sendo crucial, então, que a informação
seja de boa qualidade e prestada no momento certo e para o usuário certo de forma que
venha a atingir os resultados que dela se espera. Assim, Vasconcelos e Silva (2002, p.46)
colocam que “a escolha do método mais adequado de avaliação de ativos passa,
necessariamente, pelo planejamento, ou seja, pela leitura antecipada das decisões a serem
tomadas. Faz-se necessário, todavia, desenhar o cenário de tais decisões com o fito de
identificar a forma de avaliar mais compatível com as necessidades do usuário”.
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Avaliação a valores de entrada e de saída

Iudícibus (2000, p.133) descreve que “no âmago de todas as teorias para a
mensuração dos ativos se encontra a vontade de que a avaliação represente a melhor
quantificação possível dos potenciais de serviços que o ativo representa para a entidade”.
Na busca por essa melhor representação dos ativos os teóricos da contabilidade, até o
presente estágio de desenvolvimento da teoria contábil, indicam as seguintes alternativas
para a mensuração e avaliação de ativos,com base em valores de entrada e de saída:

Valores de entrada

Os valores de entrada são assim definidos por Hendriksen (2000, p.306) “as medidas
de entrada representam o volume de dinheiro ou o valor de alguma outra forma de
compensação, pago quando um ativo ou seus serviços ingressam na empresa por meio de
uma troca ou conversão. Os valores de entrada podem basear-se em trocas passadas, trocas
correntes ou trocas futuras esperadas”. Pode-se afirmar que esses valores são representados
pelo valor gasto pela empresa, junto ao mercado fornecedor, para adquirir um ativo ou colocá-
lo em condições de operação. Os procedimentos de avaliação de ativos a valores de entrada
estão em consonância com o princípio contábil do custo como base do valor original, mas
podem não ser os mais adequados como informação para a tomada de decisões, pois não
permitem uma comparação entre valores de ativos adquiridos em datas diferentes. Algumas
desvantagens dos valores de entradas são citadas por Vasconcelos e Silva (2002, p. 48-49):

•  “Poder preditivo: os valores de entrada se fragilizam com o tempo, caracterizados
pela perda do potencial preditivo das demonstrações contábeis, devido à dinâmica
do próprio meio em que é gerada[...]”

•   “Defasagem natural de valor: embora ajustáveis, tais valores não chegam ao nível
do custo de reposição e, de fato, não pretendem[...]”

•  Cenários inflacionários: em um cenário inflacionário, a informação contábil
com base em valores de entrada perde utilidade em processos decisórios.

•  Resposta à variação de preços: refere-se à variação no valor do bem ao longo do
tempo, ou seja, quanto maior for o tempo, maior o efeito da variação de preços.

Custo Histórico – para Martins, citado por Tinoco (1992) o custo histórico é “aquele
que representa o valor pelo qual o ativo foi adquirido ou construído, sem que nenhuma
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atenção seja dada à variação da capacidade aquisitiva da moeda entre a data de aquisição e
outra qualquer. Também não considera a variação do preço específico dos ativos estocados”.
Apesar de não levar em conta a perda de poder aquisitivo da moeda em períodos e países
com inflação, este conceito de avaliação é o mais utilizado pela contabilidade, por atender ao
princípio do custo como base de valor  e, também, ao da realização da receita. Além disso, a
adoção deste método é justificada por sua verificabilidade e objetividade, principalmente no
caso de intangíveis adquiridos, bem como pela facilidade de verificação do lucro que se
originaria simplesmente pela diferença entre receitas e despesas sem considerar a época em
que se tenha formado. Entretanto, os relatórios contábeis baseados neste método não são
eficientes para a tomada de decisões gerenciais em períodos de variações nos preços.

Custo Corrente  - também chamado de custo corrente de reposição pode ser definido
como o valor atual do custo de aquisição de um ativo. Segundo Iudícibus (2000, p.139-
140) “custo corrente de um ativo, hoje, no estado em que se  encontra, seria o somatório
dos custos correntes dos insumos contidos em um bem igual ao originariamente adquirido
menos sua depreciação”.  Esse método é o mais utilizado no Brasil para fins gerenciais por
ser o que mais aproxima o valor do bem da realidade do mercado atendendo à necessidade
de informação do usuário que necessite, por exemplo, saber quanto lhe custaria montar
uma empresa com estrutura igual a que está sendo avaliada, podendo, assim, analisar a
viabilidade de investir ou não no negócio.

Custo histórico corrigido – é um aprimoramento do custo histórico que se baseia
na variação do poder aquisitivo da moeda. É um método fácil de se utilizar e de entender,
pois trata-se de restaurar os custos históricos considerando os índices inflacionários
aproximando-os, relativamente, da realidade na data da avaliação, proporcionando um
poder informativo maior do que os custos históricos. Tem a vantagem de favorecer a
comparação de ativos avaliados em datas distintas. Outra vantagem desse critério consiste
em não se afastar demais dos princípios contábeis geralmente aceitos.

Custo corrente corrigido – segundo Iudícibus (op.cit, p.141) o custo corrente
corrigido “é talvez o mais completo conceito de avaliação de ativos a valores de entrada,
pois combina as vantagens do custo corrente com as do custo histórico corrigido”. Consiste
em se avaliar os ativos em certa data a valores correntes e, posteriormente em outra data,
avaliá-los a custos correntes de reposição levando-se em conta a variação da capacidade
aquisitiva da moeda entre as datas, reconhecendo-se, assim, o efeito inflacionário (ou
deflacionário) do período.
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Avaliação a valores de saída

A avaliação a valores de saída baseia-se no valor através do qual os ativos são vendidos
ou trocados quando saem da empresa, quando essa empresa opera em um mercado
organizado. A esse respeito, Hendriksen (2000, p.310) define: “os preços de saída
representam o volume de caixa, ou o valor de algum outro instrumento de pagamento,
recebido quando um ativo ou serviço deixa a empresa por meio de troca ou conversão”.
Os métodos de avaliação a valores de saída são muito utilizados para avaliar ativos de fácil
realização, como ouro financeiro e ações negociáveis em bolsa de valores, onde a
mensuração pode ser feita de maneira rápida e segura já que esses bens contam com
cotações sempre atualizadas de mercado. A necessidade que se tem de que a informação
contábil esteja o mais próximo possível da realidade tem justificado a utilização de
procedimentos com base nos valores de saída, numa tentativa de aproximar os valores
contábeis dos econômicos. Os preços de saída possuem algumas características básicas:
são obtidos no mercado em que a entidade coloca seus bens à venda sob certas condições;
são muito subjetivos, o que dificulta a sua aplicação; são utilizados, na maioria dos casos,
pelos usuários internos para a tomada de decisões gerenciais.

Valor realizável líquido – também conhecido como preços correntes de venda esta
metodologia prevê que se os produtos da empresa forem vendidos em um mercado
organizado, o preço corrente de venda se aproxima, razoavelmente, das entradas de caixa
esperadas para esses produtos a curto prazo. Esse procedimento é mais usado para ativos
destinados à venda imediata como estoques de produtos acabados ou já bem próximos da
fase final de acabamento, não podendo ser utilizado, segundo a maioria dos autores, como
conceito geral de avaliação de ativos. Quando os ativos não forem vendidos em curto espaço
de tempo, deve-se adotar o procedimento de ajustar o valor atual através da dedução,
sobre o valor de venda, dos custos e despesas incorridos para a produção e venda dos itens
avaliados de forma a se obter uma avaliação correta. Dentre as vantagens de utilização
desse método pode-se destacar a utilização com  segurança em empresas fabricantes de
um único produto e que operam em mercados estáveis,bem como a condição de facilitar
as projeções de fluxos de caixa. Entretanto, nos casos em que é necessário deduzir os
gastos referentes à realização do bem, as empresas têm dificuldades para apurar
precisamente os custos, ou seja, não se pode ter certeza de que os rateios foram feitos
adequadamente tornando-se, assim, um modelo de difícil aplicação. Ainda, essa metodologia
não leva em conta as variações que podem ocorrer no mercado.

Avaliação a Valores de Liquidação – os métodos vistos anteriormente baseiam-se
na continuidade da entidade. Já o método de avaliação a valores de liquidação, como o
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próprio nome diz, pressupõe a descontinuidade do negócio. Ocorrendo a venda nessa
situação é muito provável que o valor de realização dos ativos seja inferior ao corrente,
pois presume uma venda forçada e imediata desses ativos. A utilização deste procedimento
implica, geralmente, uma reavaliação a menor dos ativos, com conseqüente reconhecimento
de perdas na sua realização. Por não refletirem a realidade de preços de mercado dos bens
em circunstâncias normais, os valores de liquidação só devem ser utilizados nos casos em
que os ativos tenham perdido sua utilidade ou se tenham tornado obsoletos para a empresa,
ou nos casos em que a empresa necessite de algum modo paralisar suas operações num
futuro próximo, ficando impossibilitada de vender em seu mercado normal.

Equivalentes correntes de caixa – Conforme Hendriksen (1999, p. 311) “o termo
equivalente corrente a caixa foi proposto pelo professor australiano Raymond Chambers como
conceito único de mensuração para todos os ativos, representando seus preços realizáveis
presentes”. Este método pressupõe que toda entidade tem um período de vida definido,
portanto, quanto mais ordenadamente se proceder a liquidação dos ativos, menos prejuízos
serão verificados quando ocorrer a liquidação forçada ou a obsolescência do empreendimento.
Desta forma, o equivalente de caixa é representado pela quantidade de caixa (dinheiro) que
a empresa poderia obter com a venda de cada ativo em condições de liquidação organizada,
que podem ser mensurados através das cotações no mercado de bens de natureza semelhante
em condições parecidas. A grande dificuldade de aplicação desse conceito reside no fato de
que alguns itens como equipamentos especializados e a maior parte dos ativos intangíveis não
têm preço corrente de mercado, o que implicaria na exclusão desses itens das demonstrações
financeiras. Outra desvantagem dessa metodologia reside, segundo Hendriksen (id. Ibid)
“em não levar em consideração a relevância da informação para as necessidades de predição
e tomada de decisões dos usuários de demonstrações financeiras...”.

Fluxo de caixa descontado – o Comitê de Conceitos Contábeis e Standards da AAA –
American Accountig Association citado por Iudícibus (2000, p.131) assim se posicionou:
“Conceitualmente, a medida de valor de um ativo é a soma dos preços futuros de mercado
dos fluxos de serviços a serem obtidos, descontados pela probabilidade de ocorrência e pelo
fator juro, a seus equivalentes atuais”. Assim, o valor atual de um ativo é representado por um
processo de desconto, ou o que se pode chamar de uma estimativa do custo de oportunidade
do dinheiro aliado a probabilidade de recebimento de determinada quantia no futuro,
probabilidade esta que se torna tanto mais subjetiva quanto maior for o tempo transcorrido
entre a data atual e a data de recebimento no futuro. As vantagens deste procedimento consistem
em levar a uma maior proximidade entre o valor contábil e o econômico do ativo avaliado,
fornecendo uma informação de maior utilidade para os usuários. Também, se for calculado
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sobre bases seguras, eleva o grau de confiabilidade na avaliação. Entretanto, por tratar-se
com previsões e probabilidades de recebimentos, traz, em seu bojo, grandes dificuldades de
cálculos e incertezas quanto aos elementos utilizados. A maior dificuldade neste método, por
certo, é no tocante à escolha da melhor taxa de desconto a ser utilizada.

Trata-se de um método carregado de elementos de grande subjetividade
impossibilitando a agregação de valores descontados de fluxos individuais de cada um dos
ativos da entidade para que se chegue ao valor da empresa como um todo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A crescente exigência dos usuários da contabilidade que buscam, através dos
demonstrativos contábeis, informações que possam respaldar suas decisões de investimento,
traz novos horizontes para a contabilidade, não sendo mais possível informar apenas sobre
fatos passados, mas, sobretudo, seus informativos deverão ser capazes de projetar tendências
futuras. Sendo os ativos de uma entidade o pilar fundamental para a geração de resultados,
sua avaliação e mensuração adequadas deve ser alvo da maior atenção por parte dos
profissionais da contabilidade.

Duas perguntas têm sido constantes entre os pesquisadores do assunto aqui tratado:
Qual o melhor método para avaliação de ativos? Deve a contabilidade utilizar um único
conceito para avaliar os ativos? Essas questões são difíceis de responder. O estudo realizado
indica que optar por uma ou outra base de mensuração de ativos depende do objetivo que
se espera atingir com essa mensuração, em função de diversos fatores, cujo foco final é o
usuário. O método do fluxo de caixa descontado é o que mais se aproxima do conceito de
ativo, entretanto, devido à subjetividade que apresenta, mesmo que possa ser utilizado, na
prática, com itens monetários, é uma metodologia difícil de ser aplicada para todos os
ativos, na prática. Assim, sem desmerecer as outras metodologias, considerando a relevância,
o poder preditivo, a praticabilidade e a objetividade, a do custo corrente corrigido tende a
ser a mais completa e pode ser utilizada na maior parte dos casos. Para os estoques de
mercadorias e produtos para venda o método do valor realizável líquido parece ser o mais
indicado, enquanto que para os intangíveis, devido à dificuldade de avaliação a custos
correntes, pode-se lançar mão do custo histórico corrigido.

De qualquer forma não se pode esquecer que o método de avaliação de ativos mais
adequado é aquele que melhor reage aos anseios do usuário, levando em conta, sempre, a
natureza do ativo, o tipo de decisão que se pretende tomar e o benefício futuro que o ativo
trará para a organização.
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Resumo: Com o presente trabalho apresenta-se uma avaliação da qualidade do curso de Engenharia de
Produção da UNIDAVI a partir da visão dos professores e o material bibliográfico disponível, com o objetivo
principal de informar a coordenação do curso lacunas na qualidade e possíveis melhorias que podem ser
implantadas a partir destes resultados. Participaram da pesquisa 15 professores que ministraram disciplinas
no período de jul/2002 à jul/2004 no campus central de Rio do Sul, onde é oferecido o curso de Engenharia
de Produção. A coleta de dados deu-se através da aplicação de um questionário com questões objetivas e
descritivas. Analisando as respostas, 67% dos docentes responderam que enfrentaram dificuldades na
aplicação do conteúdo da ementa da disciplina, sendo 28% declaram ser devido à carga horária insuficiente
e outros 21% devido declararam que a ementa era muito extensa. Ainda 43% dos docentes informaram que
a ementa deve ser reestruturada e atualizada. Também foi pesquisado na biblioteca central as bibliografias
disponíveis e comparado com as bibliografias indicadas pelos professores através dos planos de aula, da
qual constatou-se que há a falta de mais de 50% dos títulos indicados pelos professores. Conclui-se que
devam ser aperfeiçoados os mecanismos de troca de informações entre os professores e a direção dos
diversos setores da instituição e criado um setor de treinamento e orientação administrativa, principalmente
para os professores novos.
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Abstract: This present work shows an evaluation of the course of Engineering of Production of UNIDAVI
starting from the teachers’ point of view and the available bibliographical material, with the main objective to
inform the course coordination the weak points and possible improvements that can be implanted starting
from these results. Fifteen teachers (from the year of 2004, main Campus, Rio do Sul) have participated of
this research, where the course of Engineering of Production is available. The collection of data was made
through the application of a questionnaire which has the objective of identify the weak points of the course.
Analyzing some of the answers, 67% of the teachers had difficulties in the content of the subjetc, being 28%
due to insufficient teaching time and 21% due to very extensive contents. 43% of the teachers have informed
that the contents should be restructured and up-dated. It was also researched at the central library the
available bibliographies and compared with the bibliographies indicated by the teachers through the class
plans, and it was verified that there is a lack of more than 50% of the titles indicated by the teachers. It was
concluded that the mechanisms of information exchange between the teachers and the direction of the
several departments of the institution should be improved and should be created a department of training
and administrative orientation, mainly for the new teachers.
Keywords: Evaluation, Learning, Differences, Quality.
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INTRODUÇÃO

No ano de 2002, ao completar 36 anos de atividades, a UNIDAVI lançou o primeiro
curso de engenharia do Alto Vale do Itajaí com a implantação do curso de graduação em
Engenharia de Produção. A procura pelo curso de Engenharia de Produção tem
correspondido às expectativas da instituição sendo caracterizada, num primeiro momento,
por uma demanda reprimida, mas hoje vem se consolidando entre alunos numa faixa
etária mais jovem.

O cenário dessa transformação é o município de Rio do Sul, capital do Alto Vale do
Itajaí, que se situa geograficamente ao centro do Estado de Santa Catarina, possui uma população
total de 51.650 habitantes (Censo IBGE 2000), ocupando uma área de 262 km2, gerando
uma densidade populacional de 197,14 hab/km2  (NEUMANN, 2004, p. 41).

Fundamentado através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
(Lei nº 9.394/96) o Ministério da Educação e Cultura— MEC, através do o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais—INEP, vem implementando procedimentos de
avaliação dos cursos das instituições de educação superior, visando avaliar a qualidade da
educação superior brasileira, para tanto precisamos implantar programas internos de
avaliação da qualidade.

Dando continuidade ao objetivo de melhorar a qualidade e competitividade do
curso de Engenharia de Produção da UNIDAVI, este trabalho visa constituir algumas das
bases para uma melhoria continuada do curso em questão, com o objetivo de aperfeiçoar
a educação, baseada nas ponderações provenientes da comunidade acadêmica, que é o
maior provedor de seus recursos disponíveis.

Refletindo sobre o atual quadro educacional brasileiro, Barbosa (1995, p.2) declara:

Recentes pesquisas de opinião pública tem indicado a Educação como a maior
preocupação brasileira. Em todos os grupos sociais vem crescendo um verdadeiro
clamor pela melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis. Há uma insatisfação
generalizada de pais, alunos e profissionais do magistério diante do quadro
educacional brasileiro.

Como resultado do segundo projeto apresentado pelo GPGQ apresenta-se o presente
artigo com os resultados da pesquisa intitulada “Implantação de Um Programa de Avaliação
da Qualidade do Curso de Engenharia de Produção da UNIDAVI”, cujos objetivos específicos
são pesquisar sobre a gestão da qualidade total, qualidade na prestação de serviços,
qualidade na educação, analisar o sistema de avaliação dos cursos superiores do Ministério
da Educação e contextualizar a proposta de avaliação de qualidade as diretrizes nacionais.
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Segundo muito bem descreve Moller (2005, p. 1); o objetivo de qualquer
desenvolvimento de qualidade é preencher a lacuna existente entre o que as pessoas
realmente fazem e o que poderiam fazer se dessem o melhor de si, e para alcançar este
objetivo tem-se o treinamento como ferramenta essencial, que apresenta excelentes
resultados quando aplicado com critério e continuidade.

Mas provavelmente, a maior deficiência nas atividades de treinamento, que contribui
para o alto índice de insucesso, encontra-se no gerenciamento de processos e com a nova
versão da norma ISO 9000:2000, tornou-se essencial realizar uma gestão global da
competência e avaliar a eficácia do treinamento.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O sistema de educação superior brasileiro necessitam hoje de uma gama de
informações que fundamentam o diagnóstico de cursos, assim como uma visão global do
sistema. Isso permite a fundamentação em base sólida para serem atendidos às exigências
da sociedade no qual está inserida, dos alunos e professores.

Segundo Cunha (1980):

Os novos e crescentes contingentes que demanda as escolas superiores têm uma
“qualidade” cada vez mais baixa.  Na medida em que o ensino superior se abre,
passa a englobar estudantes que freqüentam escolas de nível médio piores e,
principalmente, aqueles cuja primeira socialização familiar não favorece um bom
rendimento escolar.

Um dos objetivos de qualquer curso de graduação deve ser a preocupação constante
com sua qualidade.  Diversos aspectos devem ser considerados na avaliação da qualidade
de um curso de engenharia: a coerência de sua estrutura curricular, a qualificação do seu
corpo docente, a infra-estrutura e laboratórios oferecidos.

Hoje a instituição de ensino deve ser vista como um Sistema, e ter sua visão destinada
à satisfação das necessidades de aprendizagem das pessoas, deve ser conceituada como
organização humana. Neste contexto, segundo Ramos (1992 , p.12):

A escola é uma organização humana. Apesar de sua natureza diferenciada e de sua
missão específica, na escola estão presentes os mesmos elementos fundamentais
encontrados em qualquer instituição.

Nessa mesma linha de raciocínio, Barbosa (1995, p.141) diz:
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Uma escola, por exemplo, pode ser vista como um sistema cujo produto final (saída
do sistema) é o conjunto de pessoas com conhecimento, capacidade de interação
com o meio onde atual e com a sociedade em geral, aprendizagem técnica,
habilidades especificas, de acordo com o grau de ensino ministrado.

O processo de avaliação de um curso de Engenharia deve ser dimensionado de
forma a abranger a organização didático-pedagógica, o corpo docente e as instalações em
geral.

Nesta mesma linha de raciocínio, Barbosa (1995, p.141) diz que a instituição de
ensino vista como um sistema, pode-se distinguir 3 componentes principais, a saber:

1. As instalações, os materiais e os equipamentos, que constituem a parte física
do sistema.
2. O conjunto de procedimentos operacionais (especificação de tarefas, atividades,
rotinas, etc.) que resumem o como fazer dentro de uma escola, para que ela cumpra
todos seus objetivos. É o componente operacional do sistema.
3. O conjunto de pessoas que atual na escola, ou seja, o elemento humano,
constituído pelos professores, a administração, os funcionários. É o componente
humano do sistema.

Nesta abordagem, a Qualidade Total não é conseguida por apenas algumas pessoas
que tentam fazer qualidade num curso, para que ela exista é necessária à mobilização dos
professores através de processos educacionais para a qualidade, depende do
comprometimento da organização e da plena disponibilização dos recursos para se produzir
um ensino de qualidade.

Em relação à concepção das avaliações, segundo Haymussi (1996), percebe-se
que a grande maioria dos sujeitos sociais investigados assume uma posição de que, a
avaliação é institucional e, portanto deve ser global, não sendo, portanto, um instrumento
de medida, mas um meio de revelar o processo qualitativo.

Enfim, a Universidade, deve estar preparada para receber os estudantes que
seleciona.  Segundo Freitas e Silveira (1997):

A qualidade é a chave do tesouro em educação superior, mas poucas faculdades ou
universidades a perseguem de maneira planejada e por meio de auto-avaliações
dos fatores de qualidade de suas instituições.

Covey (2004) conclui com muita propriedade nesta frase: “Se quisermos modificar
uma situação, primeiro temos de modificar a nós mesmos. E para nos modificar efetivamente,
antes temos de modificar as nossas percepções.”
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METODOLOGIA

Inovando na busca de informações que pudessem colaborar no processo de construção
de uma formação sólida dos alunos do curso de Engenharia de Produção, esta pesquisa
buscou coletar e organizar informações até então isoladas na percepção de cada docente do
curso, para procurar identificar suas dificuldades e anseios no desenvolvimento da ementa da
disciplina e de sua impressão quanto à participação dos alunos no processo de formação.

Com este objetivo foi elaborado um questionário estruturado em perguntas objetivas
e descritivas, na qual para cada docente era identificada além do nome da disciplina
ministrada, a ementa da disciplina em questão, para facilitar sua lembrança dos conteúdos
programáticos.

Todos os professores que ministraram disciplinas no curso de Engenharia de
Produção no período de julho de 2002 até julho de 2004 receberam seus questionários,
dentre os quais, houve um satisfatório retorno de 80% dos questionários respondidos.

Com segundo ponto de pesquisa, fez-se uma busca na Secretaria Acadêmica da
instituição em todas os planos de aula de todas as disciplinas ministradas neste período,
buscando identificar a real situação entre as bibliografias relacionadas pelos professores e
os livros disponíveis para empréstimo e consulta pelos alunos.

As disciplinas ministradas no período de estudo foram identificadas através da
homepage da UNIDAVI e os planos de aula foram obtidos através de solicitação encaminhada
a secretaria acadêmica.  Após organizados estes materiais, montou-se uma planilha na
qual foram relacionados todos os livros indicados pelos planos de aula, separados por
disciplina e semestre.

Por fim, obteve-se a real situação desta bibliografia por dois caminhos, a busca
através da homepage da Biblioteca Bentral da UNIDAVI, através do softwrare Pergamum,
que permite a consulta remota ao acervo da biblioteca e, para sanar dúvidas oriundas
desta pesquisa, fez-se também buscas e consultas pessoais ao acervo e à funcionários da
mesma.

RESULTADOS DA PESQUISA

Visando avaliar a percepção de nossos docentes quanto às condições oferecidas
pelo curso para desempenhar sua missão, quanto ao cumprimento integral da disciplina,
apresenta-se a seguir os resultados da pesquisa.

No Gráfico 1 apresenta-se os resultados da questão que indagou se os docentes
encontraram ou não dificuldades no cumprimento do conteúdo da disciplina.
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Gráfico 1 – Dificuldades na Ementa

Fonte: Acervo do autor

A pesquisa demonstrou que 67% tiveram alguma dificuldade para cumprir
integralmente os conteúdos da disciplina. Outros 33% não encontraram nenhuma dificuldade
no seu cumprimento.

Nesta mesma linha de raciocínio, quando os docentes responderam que tinham
algum tipo de dificuldade, procurou-se identificar quais os pontos de maiores dificuldades
no cumprimento do programa das disciplinas, e sua coerência com os objetivos do curso.

Nessa questão, o Gráfico 2 apresenta os resultados.

Gráfico 2 – Principais dificuldades na Ementa

Fonte: Acervo do autor

Constata-se que 28% dos professores responderam que apresentaram dificuldade
no cumprimento da ementa por carga horária da disciplina insuficiente. Empatados com
21% das respostas, aparecem às opções ementa muito extensa e a falta de leitura dos
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acadêmicos, com 13% também empatados aparecem às opções conteúdos inapropriados
com os objetivos do curso e falta de estrutura de apoio. Finalmente com 4% apresenta-se
pouco interesse pelo curso que freqüenta por parte dos alunos.

Perguntou-se também na percepção dos docentes, quais seriam as adequações
mais relevantes que deveriam ser realizadas para que sejam atendidos os programas das
disciplinas para com os objetivos do curso.

O Gráfico 3: Resultado do questionamento.

Fonte: Acervo do autor

Observou-se que dentre as adequações citadas 43% apresentaram que deveria ser
reestruturado e/ou atualizado a ementa para serem adequados a concepção do curso.
Novamente 13% dos entrevistados disseram que a carga horária da disciplina é insuficiente,
também empatados com 13% foram indicados que deveria ser reestruturada a grade
curricular do curso, e que seja feita à utilização de laboratórios, e aplicações práticas
durante a explanação das aulas. Com 6% aparece à falta de base em matemática por parte
dos alunos, falta de empenho dos mesmos e que deveriam ser feitas visitas técnicas ou
seminários.

A seguir apresenta-se a TABELA 1, na qual são apresentados os resultados dos
levantamentos das bibliografias referenciadas  pelos planos de ensino e as obras disponíveis
para empréstimo e consulta na Biblioteca Central da UNIDAVI.



67Revista Caminhos, Rio do Sul, v. 7, n. 1, p. 59-68, jul./dez. 2006

Tabela 1 – Resumo da comparação entre a bibliografia indicada nos planos de aula e disponível na

Biblioteca Central para o curso de Engenharia de Produção da UNIDAVI

Analisando-se semestre por semestre, tem-se que no 1º semestre foram indicados
33 títulos e destes apenas 15 foram adquiridos para o acervo de nossa biblioteca, faltando
assim mais de 54% das obras pedidas.

No 2º semestre foram indicados 37 títulos aos alunos e destes apenas 15 foram
adquiridos para o acervo de nossa biblioteca, faltando assim mais de 59% das obras pedidas.

No 3º semestre é onde tem-se a situação mais alarmante, neste semestre foram
indicados um total de 31 títulos e destes apenas 6 foram adquiridos para o acervo de nossa
biblioteca, faltando assim mais de 83% das obras que os professores acharam necessárias.

No 4º semestre também foram indicados 31 títulos pedidos e destes 8 não foram
adquiridos para o acervo de nossa biblioteca, faltando assim mais de 25% das obras pedidas.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Constatou-se nesta pesquisa a existência de lacunas de qualidade que podem ser
facilmente identificadas através de procedimentos simples de coleta e cruzamento de dados
e que o conhecimento destas podem em muito auxiliar a coordenação do curso e a direção
da instituição a buscar soluções práticas e eficazes para amenizá-las.

Pode-se verificar através dos resultados obtidos com esta pesquisa que existe entre
os docentes do curso de Engenharia de Produção questões que geram algumas
desconformidades quanto ao andamento normal das disciplinas ministradas, pois que 67%
responderam que tiveram dificuldades no cumprimento da ementa, principalmente em
função da inadequação desta com a carga horária da disciplina e sugerem uma
reestruturação nestas.

Com relação a  falta de bibliografia disponível na Biblioteca Central, constatou-se
nesta pesquisa que do total de 132 títulos indicados pelos professores em seus planos de
aula entre o 1º e o 4º semestre do curso de Engenharia de Produção,  74 destas obras não
constam no acervo de nossa biblioteca, ou seja faltam mais de 56% dos títulos pedidos.

Fonte: Acervo do autor
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Ambas questões são relevantes e merecem a atenção dos responsáveis pelo bom
andamento do curso e acreditamos  que podem ser em sua maioria sanadas com reuniões
para planejar as questões didáticas antes e durante o transcorrer do semestre letivo, bem
como a criação de uma estrutura eficaz de treinamento, apoio pedagógico e administrativo,
principalmente para os professores novos na instituição.

Acredita-se que os resultados apresentados nesta pesquisa, quando comparados
com os resultados de pesquisas similares em outros cursos, venha a comprovar que esta
questão não é pontual e que deve merecer medidas corretivas de abrangência institucional.

Constatou-se que na construção do questionário algumas questões poderiam ser
reformuladas e como sugestão para trabalhos futuros, propõe-se que os questionários
devam ser modificados e ampliados para a adequação a novas pesquisas e novos objetivos.
Destaca-se a importância da Avaliação Continuada da Qualidade de todos os cursos da
UNIDAVI  como ferramenta simples e prática de encontrar e solucionar possíveis lacunas
da qualidade, servindo como um instrumento de otimização do processo de ensino.
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ELABORAÇÃO DE PRODUTOS DE SALSICHARIA UTILIZANDO

PROTEÍNA MIOFIBRILAR EXTRAÍDA DE MIÚDOS DE SUÍNO E

BOVINO (CORAÇÃO)

Regiane Cristina Momm1

Mônica Aparecida Coelho2

Resumo: A utilização de miúdos de carne bovina e suína, em produtos de maior valor agregado, abre uma

nova linha de artigos para a indústria frigorífica da região. O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma

pasta cárnea rica em proteína miofibrilar extraída de miúdos de carne suína e bovina (coração) e a aplicação

da mesma na elaboração de produtos de salsicharia. A pasta foi elaborada a partir de três diferentes métodos,

sendo as mesmas analisadas segundo o teor de proteínas, lipídios, umidade e pH. A seleção da pasta protéica

baseou-se naquela que apresentou menor teor de lipídios, maior capacidade de retenção de água, assim

como melhor textura. A pasta selecionada foi empregada na elaboração de salames dos tipos milano e

italiano. O salame do tipo milano elaborado com a pasta protéica apresentou um menor teor de proteínas,

assim como um menor teor de lipídios, resultante da perda ocorrida no tratamento efetuado para a elaboração

da pasta protéica comparado a produtos similares disponíveis atualmente no mercado. Da mesma forma o

salame do tipo italiano apresentou um teor de proteínas inferior aos produtos disponíveis no mercado.

Sendo assim, necessita-se realizar mudanças no processo de elaboração da pasta protéica, assim como,

sugere-se que a mesma seja utilizada na elaboração de outros produtos de salsicharia.

Palavras-chave: proteína miofibrilar, pasta protéica, produtos de salsicharia.

Abstract: The use of ox and pork offal, in products with a bigger aggregated value, opens a new line of articles

for the frigorific industry in the region. The objective of this work was to develop a fleshy pulp enriched with

miofribilar protein extracted from the ox and pork offal and the application of this one in the elaboration of the

sausage factory products. The pulp was made from three different methods. The protein pulps obtained were

analyzed to determine the proteins, lipids, humidity and ph contents. The protein pulp was selected which

presented lower contents of lipids, but a bigger capacity of water retention, as well as a better texture. The pulp,

which was selected, was utilized in the elaboration of Milanese and Italian salamis. The Milanese salamis elaborated

with protein pulp presented lower protein content, as lower lipids, resulting a loss occurred in the treatment

made for the elaboration of the protein pulp comparing to the similar products available lately in the market.

The same way the Italian salamis presented inferior protein to the available products in the market. This way, it

is necessary to happen some changes in the elaboration process of protein pulp, as well as, it is suggested the

use of the one in the elaboration of other sausage factory products.

Keywords: miofibrilar protein, protein pulp, sausage factory products.
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 INTRODUÇÃO

O Brasil, no ano de 2003, atingiu o marco de maior exportador mundial de carne
bovina. O estado de Santa Catarina faz parte desta realidade, sendo o maior produtor de
carne suína do Brasil e um dos estados que mais produzem carne bovina. O Alto Vale do
Itajaí participa ativamente deste contexto, contribuindo inclusive com exportações de carne
suína e bovina.

Apesar dessa grande produção, a região não conta com produtos diferenciados,
que agregam qualidade e inovação.

Os produtos de salsicharia são elaborados com ingredientes de baixo custo, à base
de carne ou sangue, vísceras e outros produtos ou subprodutos animais, que foram
autorizados para o consumo humano, sofrendo a adição de diversas substâncias, também
devidamente aprovadas para tal fim para a indústria, e assim chegam ao consumidor com
preços acessíveis (ROÇA, 2000).

Porém, alguns desses ingredientes usados são chamados ingredientes não-cárneos,
que consistem nas gomas, amido, estabilizantes e conservantes. Dessa forma, os produtos
de salsicharia consumidos atualmente possuem um pequeno valor protéico, e estudos
recentes mostrando a relação entre dieta e saúde, somados ao crescente interesse de alguns
indivíduos em consumir alimentos mais “saudáveis”, têm levado a indústria alimentícia ao
desenvolvimento de novos produtos cujas funções pretendem ir além do fornecimento de
nutrientes básicos e da satisfação do paladar do consumidor.

O desenvolvimento de produtos de salsicharia utilizando miúdos de carne suína e
bovina, como o coração, irá despertar novas expectativas quanto ao poder de
desenvolvimento de novos produtos, produtos estes que agregarão maior qualidade
nutricional.

O músculo estriado cardíaco apresenta estrias transversais, é formado por células
alongadas e ramificadas, que se unem longitudinalmente às células vizinhas, formando
uma rede; apresenta contração involuntária, vigorosa e rítmica (KINSMAN et al., 1994).

O coração bovino é constituído por cerca de 64% de umidade, 16% de proteína e
20% de gordura. Sua relação umidade/proteína fica próxima de 4,30.

 Os embutidos são produtos a base de carne picada ou moída e temperada. Recebem
essa denominação porque a massa cárnea é embutida sob a pressão em um recipiente ou
envoltório (tripa) natural ou artificial (LAWRIE, 1984).

Segundo Price e Schweigert (1994, p. 415), um embutido é “um alimento que é
preparado com carne picada e condimentada, dando-lhe normalmente uma forma
simétrica”. A palavra “embutido” deriva do latim salsus, que significa salgado ou,
literalmente, carne conservada por salga.
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Existem vários tipos de produtos embutidos. Eles podem ser frescos, secos ou
cozidos.

Os embutidos frescos são aqueles onde o período de consumo varia de 1 a 6 dias.
Os secos são embutidos crus submetidos a um processo de desidratação parcial para
favorecer a conservação por um tempo mais prolongado. Já os cozidos são os que sofrem
um processo de cozimento, seja em estufa como em água (ROÇA, 2000).

As lingüiças frescais, preparadas em “churrascos”, são exemplos de embutidos frescos.
Lingüiças em forma de ferradura, que passam por um processo de defumação, são classificadas
como embutidos secos. Os produtos de salsicharia, como salsichas, mortadelas, salsichões e
outros, sofrem cozimento em estufa ou em água, e são chamados de embutidos cozidos.

Segundo Schiffner et al. (1996, p. 129), “são denominados embutidos cozidos
todos aqueles embutidos que são elaborados com matérias-primas cozidas e que, uma vez
embutidos ou conservados, sofrem outro tratamento térmico”.

Segundo Prändl et al. (1994, p. 577), os embutidos cozidos são os únicos produtos
cárneos a que se pode incorporar, além de fígado, outras vísceras em grande quantidade.

Os ingredientes dos embutidos são divididos em categorias, sendo classificados
pela sua origem. Os principais ingredientes são os tecidos animais, isto é, a carne em si,
água, sal, edulcorantes, especiarias ou temperos, agentes de liga, agentes de cura,
polifosfatos, antioxidantes, agentes antimicrobianos e os envoltórios.

A razão do uso de miúdos como coração na produção de embutidos é a boa
capacidade emulsionante, ligando proteína e gordura. Por possuir quantidade considerável
de gordura, o coração não é um bom “enchedor”, ou seja, não é bom ligante de água.

O processo de elaboração de uma massa cárnea rica em proteína miofibrilar extraída
de miúdos (coração) de suíno e bovino tem como passo inicial à moagem do coração em
moinho ou “cutter”. A etapa seguinte consta da lavagem dessa carne moída para concentração
das proteínas miofibrilares. Essa concentração é possível pelo fato das proteínas miofibrilares
não terem afinidade com água. Dessa maneira, as proteínas sarcoplasmáticas, que são solúveis
em água, acabam sendo arrastadas nas lavagens da carne moída. A gordura acaba sendo
separada por diferença de densidade com a fase aquosa (KINSMAN et al., 1994).

A proteína miofibrilar da carne apresenta elevado valor biológico pela disponibilidade
em aminoácidos essenciais e pela digestibilidade dos mesmos, sendo que o tecido conjuntivo
apresenta menor valor biológico. A digestibilidade da fração protéica da carne varia de
95% a 100% e a proteína da carne contém todos os aminoácidos essenciais ao ser humano
(LAWRIE, 1991).

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um produto de salsicharia
substituindo ou diminuindo a quantidade de ingredientes não-cárneos por uma pasta protéica
elaborada utilizando proteína miofibrilar extraída de coração suíno e bovino.
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MATERIAL E MÉTODOS

Foram adquiridas amostras de corações suínos e bovinos no mercado varejista da
cidade de Rio do Sul, e estas submeteram-se as determinações físico-química, efetuadas
em triplicata, dos teores de umidade, proteína, pH e lipídios segundo a metodologia contida
na Instrução Normativa n. 20, de 21 de julho de 1999 do Ministério da Agricultura e
Abastecimento. Todas as determinações foram realizadas no Laboratório de Físico-Química
da Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI.

Realizou-se então a elaboração da pasta protéica empregando-se três diferentes
métodos, baseados em técnicas de extração da proteína por lavagem em água, prensagem
e controle de pH, com diferentes concentrações salinas.

No primeiro método empregado, utilizou-se uma proporção de uma parte de coração
suíno para uma parte de coração bovino. Os corações foram misturados, triturados e lavados
na proporção 3:1, em massa, com água destilada, e posteriormente, prensados. Este processo
foi executado duas vezes consecutivas. Após, adicionou-se 0,2%, em massa, de sal a pasta
e esta foi prensada novamente, adicionando-se 4%, em massa, de sorbitol e 0,5%, em
massa, de tripolifosfato de sódio, sendo os mesmos misturados à pasta.

O segundo método também utilizou uma proporção de 1:1, em massa, de corações
suíno e bovino, os quais foram misturados e triturados até formação da pasta. Em seguida,
adicionou-se solução tampão (pH 7,0), mantendo a mistura em agitação por 2 horas. A
pasta então foi filtrada e prensada. Novamente, adicionou-se a solução tampão (pH 7,0),
agitando-se por uma hora e adicionando-se água destilada, com posterior prensagem.

No terceiro método empregado, os corações foram utilizados na mesma proporção
dos métodos anteriores, 1:1 em massa. Os corações foram misturados, triturados e lavados
quatro vezes com água destilada fria na proporção de 2:1, em massa, de carne, descartando
o sobrenadante. Em seguida esse material foi peneirado em uma peneira com abertura de
0,59 mm.

Após a elaboração da pasta protéica através dos diferentes métodos, foram então
realizadas as determinações físico-químicas de cada amostra de pasta elaborada.

Para aplicação da pasta protéica elaborada, escolheu-se a produção do salame tipo
Milano e do salame tipo Italiano.

Para o salame tipo italiano foram utilizados 20% de pasta protéica, 70% de carne
suína e 10% de toucinho em cubos, juntamente com os demais ingredientes típicos do
salame. Para o salame tipo milano foram utilizados 20% de pasta protéica, 65% de carne
suína e 15% de toucinho moído, juntamente com os demais ingredientes.

Após a elaboração dos dois diferentes tipos de salame utilizando a pasta protéica,
foram então novamente realizadas as determinações físico-químicas.



74 Revista Caminhos, Rio do Sul, v. 7, n. 1, p. 69-78, jul./dez. 2006

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos nas determinações físico-químicas realizadas com miúdos
(coração) suíno e bovino estão demonstrados na Tabela 1 e 2 respectivamente.

TABELA 1 – Composição Físico-Química do Coração Suíno

Os teores de umidade e lipídios relatados na Tabela 1 apresentam pouca diferença
dos valores citados pela USDA.

O valor de proteínas obtido apresenta uma diferença em torno de 23% do valor
citado pela USDA, o que remete a pesquisa de outra fonte de dados. Segundo FRANCO,
1999, o teor de proteínas é de 17,10%, confirmando o resultado da USDA. Pode-se concluir
que esta variação ocorre por diversos fatores, tais como raça, sexo, alimentação do animal.

TABELA 2 – Composição Físico-Química do Coração Bovino

Os teores de proteínas e umidade relatados na Tabela 2 apresentaram pouca
diferença dos valores citados pela USDA.

O valor de lipídios encontrado apresenta uma diferença muito grande com relação
ao valor citado pela USDA, porém, segundo LAWRIE, 1991, existe grande variação no teor
de lipídios presentes na carne bovina e essa é influenciada por vários fatores, tais como
sexo, raça e alimentação do animal. 

As pastas protéicas elaboradas através dos diferentes métodos, contendo 50% de
coração bovino e 50% de coração suíno, empregando-se técnicas de extração da proteína
miofibrilar por lavagem em água, prensagem e controle de pH, com diferentes concentrações
salinas, foram analisadas para determinação do teor de proteínas, de lipídios, de umidade
e de pH. Os resultados encontram-se nas Tabelas 3, 4 e 5 respectivamente.

Fonte: Dados coletados pelo autor

Fonte: Dados coletados pelo autor
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O teor de lipídios ficou abaixo do valor obtido para as matérias-primas, devido à
perda de gordura durante o tratamento de imersão em água a 4ºC e posterior prensagem.

TABELA 3 – Composição Físico-Química da Pasta Protéica Obtida Através do Método I.

O teor de umidade obtido revela um aumento em torno de 21,5% do valor obtido
para as matérias-primas, confirmando a capacidade de retenção de água da pasta protéica
elaborada.

Observou-se uma redução em torno de 35% no valor protéico obtido em relação
aos valores protéicos das matérias-primas, isto pode ter ocorrido devido à perda de proteínas
durante o tratamento realizado.

TABELA 4– Composição Físico-Química da Pasta Protéica Obtida Através do Método II

O teor de lipídios ficou abaixo do valor obtido para as matérias-primas, devido à
perda de gordura durante o tratamento de imersão em água a 4ºC e posterior prensagem.

O teor de umidade obtido revela um aumento em torno de 17% do valor obtido
para as matérias-primas, confirmando a capacidade de retenção de água da pasta protéica
elaborada.

Observou-se uma redução em torno de 3% no valor protéico obtido em relação aos
valores protéicos das matérias-primas, isto pode ter ocorrido devido à perda de proteínas
durante o tratamento realizado.

Fonte: Dados coletados pelo autor

Fonte: Dados coletados pelo autor
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O teor de lipídios ficou abaixo do valor obtido para as matérias-primas, devido à
perda de gordura durante o tratamento de imersão em água a 4ºC e posterior prensagem.

O teor de umidade obtido revela um aumento em torno de 19% do valor obtido
para as matérias-primas, confirmando a capacidade de retenção de água da pasta protéica
elaborada.

Observou-se uma redução em torno de 3% no valor protéico obtido em relação aos
valores protéicos das matérias-primas, isto pode ter ocorrido devido à perda de proteínas
durante o tratamento realizado.

De posse dos resultados obtidos, pode-se constatar que os três métodos empregados
proporcionaram uma redução no teor de lipídios e um aumento na capacidade de retenção
de água, objetivo este da formulação da pasta protéica. Porém o teor protéico foi inferior
ao encontrado nas matérias-primas utilizadas, sendo o principal objetivo deste trabalho a
obtenção de uma pasta cárnea rica em proteína.

De posse dos dados obtidos, selecionou-se para a elaboração do embutido a pasta
protéica obtida através do método I. Apesar de ser esta a que apresentou o menor teor de
proteínas, foi a que obteve melhor textura, maior rendimento, menor teor de lipídios e
maior capacidade de retenção de água. Sabe-se que a pasta protéica selecionada deveria
ser a mais rica em proteínas, porém, como todas as três apresentaram teores protéicos
inferiores aos das matérias-primas, optou-se então por aquela que apresentou uma maior
capacidade de retenção de água, objetivo secundário deste trabalho.

Após a elaboração dos dois tipos de salame, os mesmos passaram por análises
físico-químicas para determinação do teor de proteínas, de lipídios, de fibras, de açúcares
redutores e não redutores, de umidade e pH. Os resultados estão nas Tabelas 6 e 7
respectivamente.

TABELA 5 – Composição Físico-Química da Pasta Protéica Obtida Através do Método III

Fonte: Dados coletados pelo autor
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Comparando-se os resultados obtidos (Tabela 6) com a composição nutricional de
uma marca de salame tipo milano disponível no mercado, pode-se constatar que o salame
elaborado com a pasta protéica apresenta um menor teor de proteínas, assim como um
menor teor de lipídios, resultante da perda ocorrida no tratamento efetuado para a
elaboração da pasta protéica.

Comparando-se os valores obtidos com a Instrução Normativa Nº. 22, de 31 de
julho de 2000, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em seu anexo XIII,
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Salame Tipo Milano, constata-se que o
produto elaborado está fora dos padrões estabelecidos pela citada instrução em termos de
teores de proteínas e umidade.

TABELA 6 – Composição Nutricional do Salame Tipo Milano

TABELA 7 – Composição Nutricional do Salame Tipo Italiano

Comparando-se os resultados obtidos (Tabela 7) com a composição nutricional de
uma marca de salame tipo italiano disponível no mercado, pode-se constatar que o salame
elaborado com a pasta protéica apresenta um menor teor de proteínas, assim como um
menor teor de lipídios, resultante da perda ocorrida no tratamento efetuado para a
elaboração da pasta protéica.

Comparando-se os valores obtidos com a Instrução Normativa Nº. 22, de 31 de
julho de 2000, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em seu anexo XIII,

Fonte: Dados coletados pelo autor

Fonte: Dados coletados pelo autor



78 Revista Caminhos, Rio do Sul, v. 7, n. 1, p. 69-78, jul./dez. 2006

Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Salame Tipo Italiano, constata-se que
o produto elaborado está fora dos padrões estabelecidos pela citada instrução em termos
de teores de proteínas e umidade.

 CONCLUSÕES

Os três métodos empregados na elaboração da pasta protéica foram eficientes com
relação à capacidade de retenção de água e na redução do teor de lipídios, porém foram
insuficientes no aumento da concentração de proteínas miofibrilares, objetivo maior deste
trabalho. Sendo assim, sugere-se que outros métodos de obtenção da pasta protéica sejam
pesquisados e testados.

O produto escolhido a ser elaborado com a pasta protéica não foi o ideal, pois
pelos resultados obtidos nas determinações físico-químicas, constatou-se que estes não
apresentaram resultados satisfatórios comparando-se aos requisitos estabelecidos na
Instrução Normativa n. 22, de 31 de julho de 2000 para estes produtos.

Sendo assim, necessita-se realizar mudanças no processo de elaboração da pasta
protéica, assim como sugere-se que a pasta protéica obtida seja utilizada na elaboração de
outros produtos de salsicharia, tendo como finalidade a viabilidade da sua aplicação.
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INFORMAÇÃO, DECISÃO E COMPORTAMENTO

DE RISCO ENTRE JOVENS

Alberto Coelho Gomes Costa1

Luciana da Silveira2

Resumo: Este estudo lida com os motivos que determinam as reações das pessoas a situações de risco que

ameaçam severamente sua saúde e sua vida, procurando entender por que não adotam medidas preventivas,

mesmo quando dispõem das informações e recursos necessários.  O tema é abordado através dos hábitos de

uso de preservativos por jovens do município de Ibirama (SC), que foram pesquisados através de métodos

quantitativos e analisados estatisticamente, usando regressões binárias e ordinais.  Os dados analisados

foram coligidos junto a uma amostra composta por 303 participantes aleatoriamente selecionados.  Os

resultados das análises estatísticas revelam a importância de fatores emocionais e inconscientes – mormente

a confiança sentida pelo parceiro sexual numa relação fixa – na determinação das decisões sobre os

comportamentos de risco, bem como a necessidade das campanhas públicas de conscientização e prevenção

de envolverem mais do que os aspectos racionais, mas também símbolos e situações identificadores com a

realidade vivenciada pelos jovens.

Palavras-chave: Comportamento sexual, juventude, riscos, prevenção, confiança.

Abstract: What reasons do shape people’s reaction to risk that severely threaten their health and life?  Why

people do not embrace preventive safeguards even when they have information and resources available to do

so? These two questions are addressed in this study, which focus on the response the youth of a small county

in Santa Catarina state (Brazil) give to public health campaigns in behalf of the constant use of condoms.

Quantitative methodologies and statistical analysis (binary and ordinal regressions) were applied to a sample

of 303 participants randomly selected.  The findings from statistical analysis support the conception that

emotional and unconscious factors – such as the trust people feel in their sexual partners – have on shaping

their response and acceptance of risk behavior.  They also suggest that public health campaigns shall make

use of life situations to which the youth may identify rather than exclusive rational arguments and expert

information.

Keywords: sexual behavior, youth, confidence.
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INTRODUÇÃO

Este estudo lida com os motivos sociais, culturais e psicológicos, conscientes e
inconscientes, racionais e emocionais, que determinam as reações das pessoas a situações de
risco que ameaçam severamente sua saúde e sua vida. A questão geral que se quer responder
é: Por que as pessoas não adotam medidas preventivas em relação a situações de risco que
representam ameaças severas a suas condições de saúde e existência mesmo quando (a) há
ampla divulgação sobre as probabilidades e iminência do risco (i.e., avaliações científicas do
risco), (b) identificaram-se e disseminaram-se medidas preventivas eficazes, (c) estas medidas
são simples e fáceis de adotar, e (d) estas medidas são pouco onerosas?

Para abordar esta questão realizou-se uma pesquisa sociológica a respeito da reação
de pessoas que iniciaram suas atividades sexuais após a emergência da epidemia da AIDS
à epidemia da AIDS, aos riscos de contração de doenças sexualmente transmissíveis e à
orientação das políticas públicas para a adoção e uso consistente de preservativos masculinos
(“camisinhas”) como medida eficaz de prevenção e controle.1

OBJETIVOS

O estudo tem objetivos centrais. Em primeiro lugar, busca-se interpretar os fatores
(motivações racionais e emocionais, aspectos conscientes e inconscientes) que levam a
que o uso de preservativos masculinos continue a ser pouco disseminado junto à população
brasileira sexualmente ativa, apesar de toda a propaganda institucional em favor de seu
uso e das políticas públicas de distribuição gratuita dos mesmos. Busca-se compreender
os motivos que levam pessoas amplamente informadas sobre a epidemia da AIDS e sobre
DST, sua incidência e sua letalidade, e sobre a eficiência dos métodos de prevenção a não
adotar o uso constante das “camisinhas” em suas relações sexuais com parceiros fixos e/
ou eventuais. Em segundo lugar, quer-se apreender as condições ou circunstâncias em que
se prefere correr riscos a se adotarem medidas preventivas amplamente divulgadas e pouco
dispendiosas. Enfim, almeja-se analisar as razões que determinam que toda propaganda
institucional – apesar de dispor do recurso aos meios de comunicação de massa e do
poder de persuasão a eles atribuídos (ao menos pela literatura científica que os analisa e
investiga seu impacto sócio-cultural sobre atitudes, crenças e valores) – não consiga
introduzir generalizadamente práticas sexuais “mais seguras”, bem como discutir o que
precisa ser corrigido para que este investimento em comunicação e saúde pública atinja
um público mais amplo, reduzindo o espectro do risco.

1 Por “uso consistente” entende-se a utilização da camisinha em todas as relações sexuais de que cada indivíduo participe.
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VISÃO PANORÂMICA DA AIDS NO BRASIL

A partir da penúltima década do século XX, a epidemia da AIDS e os riscos que ela
implicava à saúde propeliram nacional e mundialmente uma massiva campanha de saúde
pública preventiva e baseada na expectativa de introduzir mudanças nos hábitos de
comportamento sexual através da orientação para o uso consistente do preservativo
masculino. O uso do preservativo como medida para prevenção da infecção do HIV pela
via sexual foi incorporado como uma recomendação do programa brasileiro de resposta à
epidemia da AIDS desde 1987. Desde então, contudo, foram poucos os estudos que buscaram
aferir o uso da camisinha em populações abrangentes. Apenas dois estudos de abrangência
nacional foram realizados com o objetivo de identificar o impacto da epidemia da AIDS
sobre os padrões e hábitos sexuais dos brasileiros e abordaram a questão da adoção da
“camisinha” (MS/CEBRAP 1998 e MS/IBOPE 2003).2 Ambos revelam a pouca disseminação
do uso consistente do preservativo masculino, apesar do crescimento constante do número
de casos de incidência da AIDS e das tendências de “feminização”, “pauperização” e
transmissão heterossexual da doença;3 das campanhas de conscientização através dos meios
de comunicação de massa; das campanhas públicas de massificação do uso do preservativo
através de sua distribuição gratuita; da imensidão do risco envolvido; e, da simplicidade e
baixo custo da medida preventiva proposta – o uso consistente da “camisinha”.

O primeiro estudo concluiu que, no Brasil urbano e em 1998, o estado conjugal
(ser solteiro ou casado) constituía uma variável com importante capacidade de predizer
os graus de risco de exposição maior ou menor ao HIV, a freqüência do uso do preservativo
não era substancialmente diferente entre as pessoas que tinham mais de um parceiro ou
apenas um e a proporção de uso do preservativo era bem maior nas relações eventuais que
no contexto de relações com parceiros fixos, e entre os jovens na faixa etária de 16-25
anos (MS/ CEBRAP 1998). O segundo estudo abrangeu uma amostra de 1.882 pessoas, das
quais 1.298 foram classificadas como sexualmente ativas. Como parte desse estudo, Paiva
et al.4 analisaram o uso de preservativos em relações estáveis e eventuais de acordo com
fatores sócio-demográficas (sexo, idade, raça ou etnia, renda, nível de escolarização, o
tipo de vínculo com o parceiro sexual e o número de parceiros) e abordaram os motivos
para usar ou não usar o preservativo. Seus dados revelam que muitos brasileiros

2 Disponíveis através da página oficial do governo brasileiro para AIDS: www.aids.gov.br, acessado em 26/11/2004.
3 Para dados epidemiológicos, entre 1980 e 2003, consultaram-se: www.aids.gov.br, acessado em 26/11/2004 e “Boletim

Epidemiológico DST/AIDS – Estado de Santa Catarina, em www.saúde.sc.gov.br, acessado em 26/11/2004.
4 2- Uso de Preservativos – Pesquisa Nacional MS/IBOPE 2003 – acessado em 26/11/2004 em www.aids.gov.br.



85Revista Caminhos, Rio do Sul, v. 7, n. 1, p. 79-109, jul./dez. 2006

incorporaram-no como hábito, mas os autores ressaltam que suas análises são “de caráter
preliminar e descritivo”.5

Os resultados desse estudo são múltiplos. Eles indicam que apenas 14,5% dos
entrevistados enquadravam-se no padrão de “uso consistente” dos preservativos.6 Este uso
era muito mais freqüente nas relações com parceiros eventuais do que nas relações com
parceiros fixos e, em relação a 1998, houvera um aumento do uso de preservativos nas
relações com parceiros eventuais, percebidas como mais arriscadas. O uso permanecia,
contudo, baixo e até diminuíra com parceiros estáveis, verificando-se um possível aumento
da proporção de pessoas que se sentiam protegidas por relações estáveis, especialmente
entre as mulheres. As razões alegadas para não usar a camisinha mudaram, tendo aumentado
a freqüência das referências ao tipo de relação entre parceiros e à “confiança” no parceiro.7

Isto sugere que as “avaliações (subjetivas) sobre o parceiro parecem se constituir como o
principal indicador de risco de exposição ao HIV utilizado por brasileiros”. Os programas
nacionais de distribuição de preservativos masculinos na rede pública de saúde beneficiaram
pouco mais de um terço da população (35%). O acesso à camisinha fornecida gratuitamente
foi mais freqüente entre os entrevistados mais jovens (49%) e do sexo masculino (41%). O
uso da camisinha era mais freqüente entre os homens (18,1%), entre os jovens de 14 a 25
anos sexualmente ativos (28,3%) e entre os entrevistados com nível superior (30,6%).8

Enquanto os mais jovens se destacam no grupo que mais usa preservativos em sua
primeira relação sexual e mais os usa consistentemente com parceiros estáveis ou eventuais,
as mulheres e os menos escolarizados relatam significativamente menor uso consistente de
preservativos. As proporções de jovens que usam os preservativos são pelo menos duas

5 Do ponto de vista dos próprios autores, um dos importantes fatores limitantes do estudo é o fato de não se terem investigado

a “percepção de risco” e a “auto-definição de vulnerabilidade” (que são focos centrais do estudo aqui relatado). Como

eles mencionam, alguns estudos junto a populações específicas já investigaram fatores psicossociais – como a percepção

de risco, de auto-eficácia, ou ideologias de amor e prazer ou de gênero – como possíveis determinantes de padrões de uso

do preservativo de camisinha, mas esta é uma temática que ainda precisava ser desenvolvida melhor.
6 O estudo identificou quatro padrões distintos de uso dos preservativos: “uso consistente (com parceiros fixo e eventuais);

não-uso com parceiro fixo (em relação estável com apenas um parceiro fixo, sem uso de preservativo); uso inconsistente

 (em relação estável com parceiro fixo e com parceiros eventuais sem uso de preservativo em pelo menos uma delas); não-

uso com parceiros eventuais (relações eventuais, sem uso de preservativo).”
7 Ter confiança no parceiro foi o motivo mencionado por 30% dos entrevistados.  O fato de ser casado ou de manter das

relações sexuais com um parceiro fixo foi mencionado por 23% deles.  Verificou-se, ademais, que todos os entrevistados

que acreditam na cura da AIDS e estão em relações estáveis deixaram de usar camisinha; já entre os que declararam

relações eventuais, esta proporção foi de 25%.
8 Dividindo-se os jovens em duas faixas etárias (de 14 a 19 anos e de 20 a 25 anos) verifica-se que o uso do preservativo é

mais elevado no primeiro grupo, atingindo mais de 60%, e que, no interior deste grupo, a escolaridade continua sendo

forte determinante do uso da camisinha, elevando-se à medida que aumenta seu nível escolar e atingindo mais de 80%

entre os jovens com nível médio ou superior.  Embora tenham declarado mais freqüentemente relações eventuais, “os

brasileiros de nível superior estão significativamente mais protegidos pelo uso muito mais consistente de preservativos,

desde a primeira relação sexual”.
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vezes maiores que as encontradas entre os adultos. Isto se justifica na medida em que os
entrevistados na faixa etária mais jovem começaram sua vida sexual após a epidemia da
AIDS e a massificação do preservativo como recurso recomendado. Todavia, não só a
proporção de jovens brasileiros que usam camisinha consistentemente tendia a ser inferior
à dos países desenvolvidos, como também era entre os mais jovens que se encontrava a
maior proporção dos que tinham um maior número de parceiros eventuais, sem usar
preservativos e, portanto, dos que estavam mais expostos ao HIV. Os menos escolarizados,
e, em particular, as mulheres mais jovens, estavam em situação ainda mais vulnerável à
infecção, quer porque as taxas de uso consistente de preservativos são mais baixas entre os
menos escolarizados, quer porque as mulheres reportavam menor preocupação,
aparentemente se sentiam menos vulneráveis à infecção pelo HIV e mais freqüentemente
do que os homens explicavam que deixaram de usar o preservativo porque o parceiro
“não gosta de usar”. Elas pareciam “não perceber situações de maior vulnerabilidade
como deveriam, especialmente quando envolvem relações com os parceiros com quem
mantém relações estáveis,” inserindo-se a AIDS “numa escala de riscos, hierarquicamente
inferior frente ao risco de abandono, de abuso e violência”, que “diminui sua disposição
ou poder de convencimento de seus cônjuges/ namorados para usar o preservativo com
elas”. Suas avaliações subjetivas pareciam ter incorporado a noção de que a vulnerabilidade
é maior em situações de sexo não conjugal e a visão de que o sexo conjugal é mais protegido,
tornando muito difícil incorporar o uso de preservativos na cena conjugal e determinando
que a taxa de uso consistente seja especialmente baixa nas relações estáveis – conjugais ou
com parceiros fixos.

Estes resultados sugerem que a AIDS e as informações sobre ela disseminadas tiveram
forte influência modeladora sobre os hábitos sexuais da população brasileira mais jovem,
mas não foram suficientes por si só para impor universalmente o uso dos preservativos
como regra. Mesmo entre os jovens, escolaridade, renda e sexo continuam a jogar um
papel diferenciador importante no que se refere à adoção ou não de medidas preventivas
face à situação de risco.

Paradigmas Teóricos na Análise de Riscos e Hipóteses a serem Discutidas:

Esta seção está baseada na recente revisão das teorias econômicas, sociológicas e
psicológicas sobre risco realizada pelos componentes da Social Contexts and Responses to
Risk Network (SCARR) – disponível na página da University of Kent, www.kent.ac.uk/papers/
papers.htm - e numa série de artigos em “risk analysis” disponibilizados através da página
do Franklin Pierce Law Center - www.piercelaw.edu/risk.
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Na teoria econômica, a noção de risco tem posição fundamental em virtude de sua
associação à questão genérica sobre como as pessoas tomam decisões, que sempre envolvem
oportunidades de ganho ou riscos de perda e à teoria da escolha racional, seu postulado
de que, diante de recursos escassos e situações de incerteza, os indivíduos sempre procuram
maximizar alguma utilidade subjetivamente esperada e seus corolários de que (a) as escolhas
individuais são feitas a partir de um repertório limitado de alternativas; (b) cada alternativa
possui uma capacidade diferenciada de satisfazer as expectativas do indivíduo; e, (c)
analisando todas as probabilidades, o indivíduo opta pela alternativa que lhe garante máximo
retorno. Neste contexto, o conceito de risco refere-se a decisões tomadas em condições de
incerteza a respeito das probabilidades de se garantir a maximização dos ganhos individuais
e a grande maioria da literatura econômica tradicional sobre risco sustenta as idéias de
que (a) uma medida objetiva do risco pode ser identificada e (b) as decisões sobre como
reduzir os riscos envolvidos numa situação de incerteza podem ser feitas racionalmente a
partir de análises de probabilidades estatísticas.

Desenvolvimentos teóricos mais recentes demonstraram, contudo, que, ao tomarem
suas decisões em situação de incerteza, as pessoas freqüentemente se desviam do padrão
de comportamento assumido como racional pela teoria econômica, adotam modelos
simplificados de racionalidade e confiam em um número limitado de princípios heurísticos
que reduzem a tarefa complexa de avaliar todas as probabilidades e prever sua eficácia a
operações de avaliação mais simples. Dentre esses princípios heurísticos que norteiam
processos de tomada de decisão em situações de incerteza, destacar-se-iam os princípios
da representatividade, da disponibilidade ou proximidade (pois) e do ajustamento ou
ancoragem. O primeiro princípio contempla o fato de que as pessoas comparam a situação
vivida com outras que vivenciaram e a que atribuem um valor de referência a partir de
indicadores superficiais de similaridade; o segundo ao de que elas tendem a avaliar as
probabilidades de que algo ocorra com base no número de casos ou exemplos de situações
similares sobre os quais têm conhecimento; e o terceiro ao de que elas tendem a tomar sua
decisão a partir de um valor inicialmente considerado como provável em virtude da forma
como o problema foi formulado ou a partir de uma avaliação parcial das probabilidades
(TVERSKY e KAHNEMAN: 1974).

Enfatizaram, igualmente, que (a) as decisões tomadas por indivíduos a respeito de
uma mesma situação de risco variam de acordo com a forma como a situação lhes é
apresentada e (b) decisões nem sempre são tomadas por agentes individuais, mas envolvem
agentes coletivos nos quais os indivíduos estão inseridos e que participam com pontos de
vista, expectativas e análises de probabilidades e de vantagens de cada alternativa que lhes
seja apresentada que são diferenciadas e que precisam ser negociadas. Estas negociações
são processos que envolvem a construção de relações de confiança no comportamento
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esperado de cada um dos participantes e fatores emocionais tanto ou mais do que elementos
de uma racionalidade instrumental. A abordagem econômica do papel das emoções nos
processos de tomada de decisão e na análise de risco permanece, contudo, severamente
criticada por sua insuficiência.9

Já a literatura sociológica do risco10 pode ser dividida, a partir de meados da década
de 1990, em três abordagens principais. A primeira se refere à noção de “sociedade de
risco”, que associa a noção de risco à de incerteza e interpreta-a como uma entre muitas
estratégias para transformar a incerteza em relação a expectativas futuras em uma entidade
racional e manejável, de modo que as análises de risco almejam identificar que estratégias
de ação permitem que o futuro incerto se torne manejável e que estratégias podem construir
segurança, bem como compreender como operam e quais são as conseqüências dos
processos de transformação da incerteza em certeza. Neste sentido prevalece a concepção
de que esses processos são contextuais e socialmente construídos, não seguem um princípio
de racionalidade geral e que o conceito de risco funciona, psicologicamente, como um
mecanismo através do qual se adquire controle sobre as situações de incerteza. A segunda
abordagem também enfatiza uma interpretação social e subjetiva dos riscos e define a
compreensão de como as percepções de risco das pessoas são enviesadas e modeladas
por sua cultura, pelo contexto local e histórico em que as pessoas estão inseridas na principal
tarefa de uma sociologia do risco. Riscos são concebidos como construções sociais em
contextos históricos e culturais particulares; são noções constantemente contestadas e
abertas a disputas e debates sobre sua natureza, origem, responsáveis e graus de
aceitabilidade, pois envolvem elementos que podem ser valorizados positiva ou
negativamente e podem ser assumidos voluntariamente ou impostos coercitivamente. Nesses
debates, as visões dos especialistas são apenas uma das referências possíveis e cada pessoa
constrói sua compreensão particular do risco a partir de suas próprias experiências e do
próprio processo de construção de sua identidade.11 A última abordagem recorta
transversalmente as outras duas e focaliza o papel dos meios de comunicação de massa na
construção e na comunicação sobre riscos. Duas vertentes aí se destacam. Uma enfatiza o
poder dos produtores desses discursos e sua contribuição para a formação de uma
consciência geral a respeito dos riscos. Outra, enfatiza a ambivalência das atitudes das
audiências em relação às informações recebidas a partir dos media sobre riscos, as diferentes

9 Jens Zinn (2004B).
10 A revisão da literatura sociológica está baseada em Jens Zinn (2004A).
11 Por exemplo, fumar é um risco que pode ser valorizado positivamente como parte de um processo de inserção num grupo

social ou, para ater-se ao nosso tema, não usar consistentemente preservativos pode ser um risco, mas é assumido em

algumas relações como prova de confiança no parceiro sexual ou imposto em virtude da condição de vulnerabilidade

perante o parceiro, como o sugerem os estudos sobre uso de preservativo no Brasil anteriormente citados.
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referências que as pessoas empregam para forjar suas próprias concepções a respeito dos
riscos e de seus graus de aceitabilidade e a influência das relações de poder na determinação
das próprias mensagens sobre riscos transmitidas pelos media.

Na literatura psicológica há, em primeiro lugar, um conjunto de teorias que se centram
na distinção entre uma concepção objetiva e as percepções subjetivas do risco. Almeja-se
explicar as divergências entre as análises objetivas dos riscos feitas pelos especialistas e as
percepções subjetivas dos riscos feitas pelo público leigo e enfatiza-se à existência de vieses
cognitivos e heurísticos e ao papel fundamental dos modelos mentais a que as pessoas recorrem
para entender e lidar com riscos. A ênfase nos vieses cognitivos e heurísticos propõe que isto
ocorre porque os riscos existem num sentido objetivo, mas são percebidos e analisados por
atores humanos, que empregam princípios heurísticos para lidar com a incerteza. Na maioria
das circunstâncias, esses princípios produzem resultados úteis, reduzem o esforço mental
requerido para avaliar cada ocorrência de um risco, mas também produzem distorções. Os
estudos que destacam os modelos mentais tendem a propor que as pessoas leigas recorrem a
modelos mais simples e intuitivos do que os especialistas. Tais abordagens têm sido, todavia,
criticadas na medida em que atribuem um caráter demasiadamente unívoco, consistente e
objetivo à visão dos especialistas; tendem a menosprezar a validade das percepções leigas dos
riscos para efetivamente lidar com os riscos que vivenciam; e desconsideram a importância
crucial que o grau de confiança que os especialistas conseguem conferir a suas avaliações
têm sobre a aceitação das mesmas pelo público leigo. Uma segunda abordagem consiste em
um paradigma psicométrico que procura medir a influência de múltiplos fatores (psicológicos,
sociais e institucionais) na forma como o indivíduo define subjetivamente aos riscos. Ele
identifica três critérios principais que afetam as percepções leigas dos riscos: o potencial
catastrófico e o nível de exposição involuntária ao risco, a extensão em que o risco é conhecido
pela pessoa que o percebe e o número de indivíduos expostos e afetados pela situação de
risco. E tem sido criticado por tender a negligenciar fatores sociais, culturais e afetivos, e por
aceitar a existência de uma oposição ou diferença radical entre as percepções populares
(influenciadas pelo viés cognitivo e por fatores culturais, sociais e afetivos) e a análise objetiva
dos especialistas. Enfim, há as abordagens culturais que enfatizam uma concepção dos riscos
como realidades socialmente construídas e que se colocam como principal missão à
compreensão de quais são os diferentes fatores que modelam as concepções do risco em
diferentes contextos sociais. Um importante desenvolvimento dessa abordagem é conceber a
influência da comunidade a que cada indivíduo pertence em suas percepções de risco, pois
enfatiza que o público leigo está longe de ser uma audiência passiva e que simplesmente
adota as interpretações dos riscos propostas por fontes externas (como os meios de
comunicação de massa, as análises dos especialistas, as visões das agências governamentais,
etc.) e caracteriza-o como atores sociais engajados num processo de interrogação ativa e
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reinterpretação das mensagens veiculadas sobre os riscos a partir dos valores e saberes
localmente partilhados. A cultura comunitária seria, então, uma espécie de filtro interpretativo
através do qual o público leigo construiria suas próprias interpretações sobre riscos.12

Recentemente, essa literatura psicológica sobre riscos também tem voltado sua
atenção para questões relacionadas aos conceitos de confiança e sentimentos. De um lado,
volta-se para a noção de confiança porque se o público leigo confiasse de forma naïve nos
especialistas, ele tomaria mais seriamente ao que os últimos afirmam e porque se tem
dado mais ênfase à determinação das percepções de risco por fatores culturais. Os estudos
em psicologia e psicologia social a respeito da noção de confiança enfatizam duas fontes
principais da mesma: a competência técnica e os valores coletivamente partilhados, de
modo que o conceito está envolvido com elementos cognitivos e culturais. Ao se
correlacionarem os conceitos de risco e de confiança enfatizam-se aspectos como a confiança
do público nas instituições como fator relacionado à percepção e aceitação de vários riscos
e a importância da relação de confiança na aceitação da legitimidade e veracidade de
mensagens sobre riscos. De outro lado, enfatiza-se crescentemente o papel das emoções e
sentimentos como um outro princípio heurístico que fornece orientação apropriada em
situações arriscadas de forma cumulativa ou interativa com as respostas racionais e os
processos cognitivos. Diante de uma situação de risco, os sentimentos permitem priorizar
os aspectos que são mais relevantes para o indivíduo e para suas relações com os outros
membros do grupo a que pertence e levam a respostas rápidas e adequadas ao requerimento
da sobrevivência do indivíduo e de suas relações. Esta resposta emocional pode valorizar
tanto positivamente, quanto negativamente à situação de risco.

As revisões mais recentes da literatura em “risk analysis” estão de acordo, portanto,
em que a mesma precisa dar mais atenção e desenvolver com maior precisão teórica às
temáticas das motivações subjetivas, conscientes e inconscientes, à importância das relações
de confiança entre os atores sociais envolvidos nos processos de percepção e aceitação do
risco (“risk-perception” e “risk-taking”). É precisamente sobre estas novas temáticas que
a pesquisa aqui proposta se debruça ao tentar entender por que pessoas bem informadas
sobre riscos e sobre medidas preventivas e mitigadoras de fácil e barata adoção continuam
a assumir comportamentos de risco. Para tratá-las, tem-se por referência dois artigos
elaborados a partir de um mesmo estudo realizado em relação ao tema similar da resistência
dos motoristas à utilização de cintos de segurança como medida preventiva aos riscos à
saúde causados por acidentes de trânsito (Kenneth Boehm et al.: 1992; e Field: 1993). Este
estudo aborda a questão de que as pessoas não tomam medidas de proteção apropriadas
mesmo em situações onde o risco é bem conhecido e as medidas de prevenção são

12 Peter Taylor-Gooby (2004).
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igualmente conhecidas, específicas e pouco onerosas, analisa as razões do fracasso das
estratégias empregadas para promover o uso de cintos de segurança e conclui que: (a) o mesmo
se deve ao fato de que estas medidas demandam ou impõem conformidade a uma norma que
não é partilhada ou internalizada pelo público como um valor e que (b) uma estratégia mais
efetiva consistiria em associar uso do cinto de segurança (a medida preventiva adequada face ao
risco constatado) a outras normas já internalizadas, como, por exemplo, o desejo de agradar
outras pessoas ou o desejo de zelar pelo bem estar de si mesmo – i.e., associá-lo a pressões
sociais normativas. Tendo essa referência, testam-se aqui as hipóteses de que:

(a) As decisões a respeito dos riscos aceitáveis são feitas com base tanto em fatores
racionais e conscientes (por exemplo, o nível de informação e conhecimento a
respeito do risco), quanto de fatores emocionais e inconscientes (o sentimento
que vincula os parceiros, o grau de confiança mútua entre eles ou o sentimento
de segurança em relação ao risco) e em fatores sociais (o nível de dependência
e submissão entre eles ou os medos associados às conseqüências negativas de
uma possível ruptura da relação com o parceiro); e,

(b) A eficiência das campanhas de publicitárias de orientação e conscientização a
respeito do uso de preservativos como método de prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis é condicionado pelo grau de identificação entre a
peça publicitária e os momentos e condições de vida contemporaneamente
experimentados pelos diversos segmentos do público.

METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada com jovens residentes no município de Ibirama (Estado de
Santa Catarina) e pertencentes a diferentes níveis de escolaridade e de renda, moradores
da área urbana e da zona rural. Do ponto de vista teórico, a seleção do público que começou
sua vida sexual após a emergência da epidemia da AIDS significa a oportunidade de trabalhar
junto a uma população que teve seus hábitos e práticas sexuais influenciados ou moldados
pela discussão amplamente disseminada da doença e das medidas de prevenção (o uso de
preservativos, inclusive e amplamente). Um público junto ao qual, portanto, a adoção
dessas medidas de prevenção deveria ser ainda mais facilitada, pois não implicava mudança
de hábitos arraigados. A escolha da população de um município com baixos índices de
incidência da epidemia (apenas 7 casos notificados entre 1984 e 2001) atende a duas
razões teóricas – (a) permite considerar se a aparente distância em relação ao risco constitui
um fator determinante de um sentimento de segurança que serviria como obstáculo à
adoção de medidas preventivas e (b) supre uma lacuna dos estudos existentes sobre o
tema no Brasil e que têm um perfil eminentemente metropolitano.
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A pesquisa empregou técnicas quantitativas. Primeiro, realizou-se um teste do
instrumento básico de coleta de dados. O período de teste permitiu: (a) a identificação das
limitações do questionário original – a ordem das perguntas induzia os informantes a
fornecerem respostas às questões sobre seus hábitos efetivos que supunham serem
socialmente mais aceitáveis – e sua correção; (b) selecionar 4 dentre 16 instrumentos de
propaganda das campanhas nacionais de conscientização a respeito do uso de preservativos
como método de prevenção da transmissão de DST/AIDS para serem utilizados durante a
pesquisa completa. Durante a fase de teste foram realizadas 30 entrevistas.

O instrumento final de pesquisa abrange a coleta de dados sócio-demográficos a
respeito dos participantes e viabiliza a avaliação de: (a) seus níveis de percepção de riscos,
(b) seus níveis de conhecimento a respeito da AIDS, das doenças sexualmente transmissíveis
e sobre métodos preventivos, (c) seus hábitos sexuais e, particularmente, o tipo de uso
que fazem de preservativos (consistente ou inconsistente), (d) as razões, motivações e
situações para tal e, finalmente, (e) suas reações a diferentes materiais de orientação e
conscientização a respeito das doenças sexualmente transmissíveis e da AIDS.

Com este instrumento, procedeu-se, a seguir, a um survey com uma amostra
aleatoriamente selecionada de 303 informantes, com idade entre 15 e 25 anos. As
informações coligidas através dos questionários foram copiladas num banco de dados e
analisadas estatisticamente – análise descritiva e análise de regressões lógicas,– utilizando-
se o software MINITAB 13.0. Os resultados da análise descritiva são apresentados a seguir
e os das análises de regressão logística discutidos na sessão seguinte. Deve-se esclarecer,
ainda, que, para proceder a essas análises, construíram-se dois modelos. O primeiro (M1)
foi empregado para analisar os hábitos ou experiências sexuais dos participantes – já
haviam mantido relações sexuais? Mantiveram relações sexuais nos 6 meses anteriores à
entrevista? Com que tipos de parceiros mantiveram relações sexuais nos 6 meses anteriores
à entrevista? Neste modelo, entraram como fatores apenas variáveis sócio-demográficas. O
segundo modelo (M2) foi empregado para analisar a percepção do risco, a classificação
dos grupos sociais mais vulneráveis ao risco de contaminação pelo HIV, as motivações para
adotar métodos preventivos contra DST/AIDS e para manter relacionamentos de risco e a
adequação das campanhas de divulgação, a freqüência do uso de preservativos nas relações
sexuais, a orientação e conscientização a respeito do HIV-AIDS e do uso de preservativos
como método preventivo. Os modelos M1 e M2 estão descritos na Tabela 1, a seguir.
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Tabela 1: Descrição das variáveis usadas como fatores nas análises de regressão lógica

RESULTADOS

As características sócio-demográficas dos participantes são apresentadas na Tabela 2.
Em termos de gênero, prevalecem as mulheres. São igualmente maioria as pessoas com residência
urbana, com escolarização igual ou maior que o nível de Ensino Médio, que já estão inseridas no
mercado de trabalho e que pertencem a famílias com renda média baixa (até 5 salários mínimos
por mês). Dada a faixa etária em que os participantes estão inseridos, a maioria da amostra é
composta por pessoas solteiras e sem relacionamentos românticos fixos.

Tabela 2: Características Sócio-Demográficas da Amostra

Fonte: Dados coletados pelo autor

Fonte: Dados coletados pelo autor
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Níveis de Percepção de Risco: O nível de percepção de risco entre os informantes
foi mensurado através de um conjunto de 4 questões a respeito de 6 riscos a que eles
poderiam se sentir e estar submetidos – a saber: o uso e dependência de drogas, a violência
e a criminalidade, a fome e a desnutrição, as guerras e o terrorismo, as doenças sexualmente
transmissíveis e a AIDS, e as agressões ao meio ambiente (poluição, contaminação da
água, desmatamento). As questões aferiam as percepções de gravidade, iminência, facilidade
de prevenção e disponibilidade de informações a respeito dos riscos e cada informante
indicava até três riscos em cada questão. A Tabela 3 apresenta a distribuição de freqüências
alcançadas por cada um dos seis riscos considerados em cada um dos quatro quesitos.

Tabela 3 – Níveis de Percepção de Riscos

Cabe destacar os elevados níveis de gravidade, disponibilidade de informações e
apreensão da facilidade de prevenção atribuídos às DST/AIDS, mas também sua posição
relativamente menos proeminente no que se refere à iminência dos riscos, onde acaba
sendo visto como apenas a terceira maior ameaça vivenciada pelos informantes.

Acessoriamente, os participantes, usando uma escala Likert, expressaram sua opinião
a respeito da intensidade de sua exposição ao risco da contração de doenças sexualmente
transmissíveis e da AIDS. Os resultados da última questão para três grupos distintos de
participantes – o conjunto deles, a parcela sexualmente ativa e a parcela que mantivera
relações sexuais nos seis meses anteriores à realização das entrevistas – são apresentados
no Gráfico 1.

Fonte: Dados coletados pelo autor
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Gráfico 1 – Percepção do Nível de Risco de Contração de DST/AIDS:
Fonte: Dados coletados pelo autor

É, portanto, elevada a freqüência dos entrevistados (na casa dos 40%) que
consideram que correm grandes riscos de serem contaminados pelo HIV independentemente
da freqüência de atividade sexual dos mesmos. É baixa a freqüência dos entrevistados (em
torno de 16%) que se considera imune a este risco. A parcela que considera que corre
algum risco de contaminação pelo HIV ainda mais alta e cresce com o a intensificação da
atividade sexual (84% no conjunto da amostra, 86% entre os informantes sexualmente
ativos e 87% entre os informantes sexualmente ativos nos últimos seis meses antes da
realização da entrevista), mas é igualmente elevada a dos que se consideram nesta situação
apesar de sexualmente inativos (80% entre os que nunca mantiveram relações sexuais e
81% entre os que não as mantiveram nos últimos 6 meses).

Hábitos sexuais e utilização de preservativos: A maioria dos participantes constitui
uma população sexualmente ativa. Quase a metade deles mantivera relações sexuais nos
seis meses anteriores à realização das entrevistas. Entre a parcela sexualmente ativa
predominam as relações com apenas um parceiro fixo. Quase todos os informantes
sexualmente ativos tenham respondido que se utilizam regular ou ocasionalmente de
preservativos masculinos; todavia, apenas uma minoria reportou o uso de preservativos
masculinos em todas as relações sexuais que mantêm. O uso de preservativos femininos é
incipiente e mais de um terço dos informantes não o conhecem. A compra é o meio mais
comum de aquisição de preservativos, mas mais da metade dos informantes já procuraram
estabelecimentos públicos de saúde de forma a obter preservativos.
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Tabela 4: Atividade Sexual, Freqüência de Uso, Conhecimento e Formas de Obtenção de Preservativos

Observa-se que enquanto entre os informantes sexualmente ativos 58% têm parceiros
fixos, 64% só mantiveram relações com esse parceiro nos últimos seis meses e 63% usam
preservativos de forma constante, entre os informantes sexualmente ativos nos últimos seis
meses 62% têm parceiros fixos, 70% só mantiveram relações com esse parceiro nos últimos
seis meses e 61% utilizam preservativos de forma constante. Os níveis de uso de preservativos
é, portanto, elevado, mas está longe de ser universal.

Níveis de conhecimento a respeito da AIDS e das doenças sexualmente transmissíveis

e de suas formas de prevenção: Para mensurar os níveis de conhecimento a respeito das
formas de contágio de doenças sexualmente transmissíveis, em geral, e do HIV, em particular,
bem como sobre os métodos preventivos, este estudo adotou três procedimentos. Em
primeiro lugar, inquiriu-se diretamente aos informantes sobre se conheciam ou não as
formas de contágio do HIV e sobre a importância que atribuíam ao uso de preservativos
masculinos nas relações sexuais como método de prevenção. Em segundo, pediu-se que
identificassem as fontes das informações que possuíam a respeito do HIV-AIDS e de suas
formas de prevenção. Enfim, pediu-se que considerassem tipos ou categorias de indivíduos
ou grupos sociais que em sua opinião se encontram em situação de maior vulnerabilidade
ao contágio pelo vírus HIV. Nessas duas questões, os participantes podiam indicar quantas
alternativas considerassem adequadas. Este último procedimento tinha por objetivo aferir
em que medida a percepção do risco estaria correlacionada a pré-noções e estereótipos
sociais com os quais os participantes se identificassem ou não e, por conseguinte, servia
para medir quanto seu grau de segurança em relação ao risco decorria ou não de sua
identificação ou não com os grupos sociais a que associa maiores taxas de risco. Nessa
questão, os participantes podiam, igualmente, optar por não discriminar entre os tipos
sociais apresentados como estando sob maior risco.

Os resultados mostram que 96% dos informantes expressaram conhecer as formas
de contágio do HIV e, conforme pode ser visto na Tabela 5, também revelam amplo
conhecimento das formas de contágio do HIV. Revelam, ademais (Gráfico 2), ao predomínio

Fonte: Dados coletados pelo autor
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Tabela 5: Identificação das Formas de Contágio do HIV

Gráfico 2: Principais Fontes de Informação a Respeito de DST/AIDS
Fonte: Dados coletados pelo autor

Enfim, solicitou-se que os participantes discriminassem tipos de pessoas que
consideram que se encontram em situação de maior vulnerabilidade ao contágio pelo
vírus HIV. A questão pedia que, a cada par de opostos apresentado, o participante indicasse
que grupo ele considerava sob maior risco. Seus resultados aparecem na Tabela 6.

das campanhas institucionais e governamentais divulgadas através dos meios de comunicação
de massa e das escolas dentre as fontes das informações possuídas a respeito do tema.

Fonte: Dados coletados pelo autor
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Tabela 6: Percepção de Grupos Sociais sob Maior Risco de Contaminação pelo HIV

Esses resultados sugerem que os participantes traçam um diagnóstico das situações de
risco em que se reproduzem os sentimentos de segurança gerados pelo uso constante de
preservativos e pelo comportamento sexual restrito às relações regulares com um único parceiro
fixo. O primeiro fato se expressa na visão partilhada por 96% deles (tanto na amostra geral,
quanto nos grupos dos que são sexualmente ativos e dos que foram sexualmente ativos nos
últimos seis meses) de que o uso constante de preservativos masculinos (camisinhas) nas relações
sexuais diminui o risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. O segundo se
revela na medida em que a grande maioria deles considere que estão sob maiores riscos quer os
indivíduos que mantêm relações sexuais com parceiros ocasionais, quer os que possuem mais de
um parceiro fixo. É significativo, aqui, que haja diferenças significativas entre os participantes que
se definem como sexualmente inativos, os que se definem como sexualmente ativos e, dentre
estes, o grupo de quem tem um parceiro sexual fixo. Essa diferença aparentemente sugere que os
participantes que têm hábitos sexuais que incluem mais do que um parceiro fixo tendem a minimizar
a influência desses fatores em sua percepção das populações sob mais severo risco.

Nesse diagnóstico há que se destacar, ainda: (a) às concepções da pobreza, da juventude
e da baixa escolaridade como fatores que incrementam a vulnerabilidade ao risco; (b) ao fato
de que se homens e mulheres consideram que as mulheres estão em situação de maior
vulnerabilidade, mais homens do que mulheres partilham esta opinião; e, (c) à tendência a se
considerar as pessoas com orientação bissexual como em mais grave situação de risco do que
os heterossexuais e homossexuais, mas que há não só grande divergência de opiniões a este

Fonte: Dados coletados pelo autor
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respeito, como também uma grande diferença entre os participantes sexualmente ativos e os
sexualmente inativos – é muito mais intensa a percepção de riscos para as pessoas heterossexuais
entre os últimos do que entre os primeiros. Tamanha divergência de opiniões sugere que junto
a esta população já não prevalecem antigos preconceitos que vinculavam o risco da AIDS à
orientação sexual dos indivíduos.

Avaliação das razões, motivações e situações em que se faz ou não se faz o uso de
preservativos: Para identificar os motivos que justificam o uso constante ou não de preservativos
pelos participantes, indagou-se, inicialmente, sobre as razões que os fazem ou fariam usar ou
solicitar de seus parceiros (atuais ou futuros) ao uso de preservativos como condição para
manterem relações sexuais. Ofereciam-se cinco alternativas – influência das propagandas e
orientações médicas, desconfiança em relação ao(à) parceiro(a), medida de prevenção a gravidez,
medida de prevenção das DST e medida de prevenção a AIDS – e uma alternativa aberta para
apresentação de outras razões. O participante tinha liberdade de indicar quantas alternativas
considerassem adequadas. Os resultados, apresentados na Tabela 5, revelam o predomínio dos
fatores relacionados à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, à prevenção da gravidez
e à prevenção contra o HIV-AIDS. A desconfiança em relação ao parceiro e suas condições de
saúde (15%) e às propagandas e orientações médicas (13%) foram apenas marginalmente
apontadas. Há diferenças significativas entre as razões apontadas por homens e mulheres,
indivíduos sexualmente ativos e inativos e entre os que mantiveram e não mantiveram relações
sexuais nos últimos 6 meses, destacando-se: (a) a maior preocupação com a AIDS, as DSTs e a
gravidez entre os sexualmente inativos do que entre os ativos e a maior preocupação desses com
as relações de confiança para com seus parceiros e (b) a maior preocupação de mulheres do
que homens em relação à prevenção da gravidez e das doenças sexualmente transmissíveis.

Tabela 7: Razões para Uso de Preservativos em Relações Sexuais:

Em seguida, os informantes sexualmente ativos e que não usam preservativos de
forma constante responderam a uma questão sobre a expectativa de reação de seus parceiros
sexuais caso, antes de manterem relações, eles lhes pedissem que usassem um preservativo.

Fonte: Dados coletados pelo autor
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Como se depreende do Gráfico 3, a reação mais comum é a que estabelece a percepção de
que os parceiros suporiam que o informante estava desconfiando deles. Há uma grande
diversidade de opiniões, mas nenhum dos informantes respondeu que seus parceiros se
recusariam a usar o preservativo ou desistiriam de manter a relação em virtude de seu pedido.

Gráfico 3: Reação dos parceiros de informantes sexualmente ativos que não usam preservativos
constantemente à solicitação do uso de preservativos

Fonte: Dados coletados pelo autor

Alternativamente, os informantes sexualmente ativos e que usam preservativos (uso
constante ou não) responderam a duas questões elaboradas para tentar mensurar sua
propensão a adotar um comportamento sexual mais arriscado e a identificar os fatores que
determinariam essa aceitação de riscos. Questionados se manteriam relações com um
parceiro que se recusasse a usar preservativos, pouco mais da metade dos informantes
responderam que o fariam em quaisquer circunstâncias e apenas 9% responderam que
não teriam relações nessas circunstâncias. Abordando as circunstâncias em que eles
admitiriam a manutenção de relações sexuais sem o uso de preservativos, destaca-se a
confiança total no parceiro sexual. É pequena a parcela dos que mencionam o medo de
romper a relação sentimental com o parceiro sexual e apenas são marginais as referências
ao medo de que o parceiro desconfiasse do informante e ao medo de que ele desconfiasse
de que o informante estivesse desconfiando de sua saúde.



101Revista Caminhos, Rio do Sul, v. 7, n. 1, p. 79-109, jul./dez. 2006

Gráfico 4: Nível de aceitação e razão para aceitar a manutenção de relações sexuais sem preservativos por
indivíduos sexualmente ativos que usam preservativos

Fonte: Dados coletados pelo autor

Respostas e reações a diferentes materiais de orientação e conscientização a respeito

das doenças sexualmente transmissíveis e da AIDS: Concluindo a investigação, todos os informantes
foram expostos a quatro diferentes materiais de propaganda e conscientização a respeito do uso
de preservativos como medida preventiva contra as doenças sexualmente transmissíveis e o HIV-
AIDS (cartazes e panfletos) que têm sido ou foram empregados pelo Ministério da Saúde. Esses
quatro materiais haviam sido pré-selecionados a partir de um conjunto de 15 peças de divulgação,
através de uma consulta feita junto a 100 jovens de Ibirama.

O primeiro desses materiais consiste num cartaz que retoma famoso verso de Carlos
Drummond de Andrade, não contém imagens, sugere uma rede de parceiros sexuais no final
da qual se encontra um que morreu de AIDS e orienta: “Use camisinha nas suas relações
sexuais. E reduza o número de parceiros. Não morra de amor. Use Camisinha.” O segundo é
um folheto, lançado em 2005, com ênfase na transmissão vertical do vírus, contendo as
imagens de mulheres com seus filhos recém-nascidos, uma série de informações sobre DST-
AIDS e a chamada “O que você precisa saber para seu filho nascer saudável”. O terceiro
apresenta a fotografia de um casal que se abraça, comenta sobre o crescimento da Aids entre
as mulheres com parceiros fixos e destaca a mensagem: “Eu confio no meu namorado. E nós
usamos camisinha mesmo assim.” O último material é um cartaz que apela para o imaginário
do público jovem, mostra jovens de diversas “tribos” e traz a mensagem: “Há várias gerações
os jovens se vestem para defender suas idéias. Agora, chegou a sua vez. Use camisinha.”

Diante desses materiais, os informantes foram solicitados a identificarem: (i) os
que já conheciam; (ii) o que consideravam mais eficiente enquanto instrumentos de uma
campanha publicitária de prevenção das DST/AIDS; (iii) o que mais os ajudava a
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compreender o que era a AIDS e as formas de preveni-la; (iv) o que os fazia sentir mais
necessidade de usarem regularmente a “camisinha”; e, (v) o que constituía a melhor
campanha de prevenção. Os resultados alcançados são apresentados na Tabela 8 e revelam
que ao considerarem a melhor campanha, uma parcela maior de informantes destaca a
capacidade explicativa e a eficiência na prevenção da segunda peça de propaganda, mas
uma parcela igualmente elevada destaca o poder de persuasão e o conhecimento prévio da
primeira campanha

Tabela 8: Avaliação das Campanhas Institucionais de Propaganda e
Orientação sobre DST/AIDS e Uso de preservativos

Os resultados também revelam uma diferença significativa de acordo com o gênero
dos informantes e com sua experiência sexual. Mulheres demonstram maiores níveis de
conhecimento de todas as campanhas do que homens. A segunda campanha que enfatiza a
transmissão vertical do HIV e destaca a relação materno-infantil é muito melhor avaliada,
em todos os quesitos, por mulheres do que por homens. Em quatro dos cinco quesitos (a
exceção correspondendo ao nível de conhecimento prévio), esta campanha é a mais
apontada pelas mulheres. Entre os homens, ela só se destaca no que se refere à capacidade
explicativa. Entre os informantes sem experiência sexual prévia, a primeira campanha tem
maior destaque em termos de conhecimento prévio, poder de indução ao uso de
preservativos e como melhor campanha de prevenção; já a segunda campanha é destacada
em termos de eficiência e capacidade explicativa. Junto ao público sexualmente ativo,
reproduz-se o cenário encontrado junto ao público feminino, com a segunda campanha
destacando-se em quatro dos cinco quesitos considerados.

DISCUSSÃO

Por que pessoas bem informadas sobre riscos e sobre medidas preventivas e
mitigadoras de fácil e barata adoção continuam a assumir comportamentos de risco? Para
lidar com esta questão, a análise estatística descritiva conduziu à análise de regressão
logística binária ou ordinal (conforme o tipo de variável considerada). Para proceder às

Fonte: Dados coletados pelo autor
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análises de regressão logística empregou-se o modelo descrito anteriormente. Os resultados
dessa análise são apresentados em relação a três temas: (a) os níveis de percepção de
risco, (b) as motivações por trás da adoção de comportamentos de risco e (c) os fatores
determinantes da adequação de campanhas de orientação sobre medidas preventivas.

Hábitos e comportamentos sexuais: A análise de regressão logística sobre os hábitos,
a experiência e o comportamento sexual do conjunto de participantes da pesquisa empregou
o modelo M1. Ela revela que apenas a idade (z = 5,16; p = 0,000) e a vinculação a uma
relação romântica fixa (z = 5,32; p = 0,000) são fatores estatisticamente significativos na
explicação da diferenciação dos indivíduos entre sexualmente ativos e inativos. A renda
familiar (z = 1,72; p = 0,086) é marginalmente significativa, de modo que quanto maior a
renda familiar, maior a probabilidade do indivíduo ser sexualmente ativo. Já, entre os
indivíduos sexualmente ativos, a atividade sexual nos seis meses anteriores à realização da
entrevista é prevista de forma estatisticamente significativa apenas pelo vínculo a uma relação
romântica fixa (z = 2,61; p = 0,009). Todavia, nível de escolarização (z = 4,07; p =
0,000), vínculo a uma relação romântica fixa (z = 4,03; p = 0,000) e renda familiar (z =
-2,98; p = 0,000) prevêem de forma estatisticamente significativa ao tipo de parceria sexual
predominante. Os dois primeiros fatores estão positivamente relacionados a uma tendência
à restrição do número e a fixação dos parceiros sexuais, o último segue na direção inversa:
quanto maior a renda familiar, maior a tendência ao predomínio das parcerias eventuais.
Finalmente, o uso mais constante de preservativos está significativamente associado aos
fatores idade (z = -2,57; p = 0,010) e escolarização (z = 3,24; p = 0,001), bem como
marginalmente ao vínculo a uma relação romântica fixa (z = -1,72; p = 0,085). Esses
vínculos ocorrem de forma que indivíduos envolvidos numa parceria romântica fixa,
indivíduos mais velhos e indivíduos com menor nível de escolarização tendam a fazer uso
menos constante de preservativos.

Níveis de Percepção de Risco: A análise de regressão logística da percepção do
risco de contaminação pelo HIV emprega o modelo M2. Seus resultados para o conjunto
da amostra revelam que relações estatisticamente significativas do nível apreendido de
risco com apenas quatro fatores: a dummy criada para aferir a constância ou eventualidade
das parcerias sexuais (z = 2,39; p = 0,017), a dummy criada para aferir a constância do
uso de preservativos (z = -2,27; p = 0,023), o vínculo do informante em uma relação
romântica fixa (z = 1,96; p = 0,051) e a dummy criada para identificar os informantes que
têm as campanhas de prevenção divulgadas através da televisão como sua principal fonte
de informação a respeito das DST/AIDS (z = 1,70; p = 0,089). Esses resultados sugerem
que quem tem parceiros sexuais eventuais, quem não está envolvido numa relação romântica
fixa, quem usa preservativos de uma forma constante e quem não tem a televisão como
principal fonte de suas informações a respeito das AIDS tendem a se perceber como mais
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vulneráveis e ameaçados pelo risco de a adquirirem. Estes resultados não se reproduzem
integralmente quando se toma apenas o grupo dos informantes sexualmente ativos. Entre eles, a
análise de regressão lógica resulta em que apenas os fatores associados à condição de in-
dependência financeira (z = -1,83; p = 0,067), da dummy criada para aferir a constância ou
eventualidade das parcerias sexuais (z = 1,72; p = 0,085) e de ter a televisão como fonte
primária de informação (z = 1,82; p = 0,069) sejam estatisticamente capazes de predizer, e de
forma menos significativa, à percepção do nível de risco de contração da AIDS. Neste sub-grupo,
portanto, aparentemente é entre quem tem parceiros sexuais eventuais, quem é financeiramente
dependente e quem não tem a televisão como principal fonte de informação sobre a AIDS que se
recrutam as pessoas que se percebem como estando sob maior risco de contraí-la. Tudo isto
sugere que as noções de se manterem relações exclusivamente com parceiros sexuais fixos ou
de se viverem relações românticas fixas geram um sentimento de segurança em relação ao risco
da contaminação pelo HIV quer entre as pessoas sexualmente ativas, quer entre o conjunto da
população jovem. Este sentimento generalizado de confiança na redução da vulnerabilidade ao
HIV através da adoção de um comportamento sexual caracterizado pelas relações com parceiros
fixos está em consonância com os resultados da Pesquisa Nacional MS/IBOPE 2003. Sugere,
também, que o uso constante de preservativos e a idade estejam relacionados a um sentimento
de maior insegurança e de temor em relação ao risco.

Das motivações que levam a comportamentos de risco (a manutenção de relações

sexcuais sem uso de preservativos): Análises de regressão logística binária, usando o modelo
M2 e tendo como respostas a cada uma das possíveis razões que levam ao uso de
preservativos revela que:

(a) Apenas o local de moradia dos informantes está associado à importância
atribuída às propagandas e orientações médicas (z = -1,72; p = 0,086) e que
estas são mais relevantes para os citadinos;
(b) Escolaridade (z = -1,76; p = 0,078) e a variável dummy construída para
identificar os pais como sendo a principal fonte de informação sobre HIV-AIDS
(z = 1,91; p = 0,056) estão associados à consideração da desconfiança no
parceiro como razão para exigir o uso de preservativos;
(c) Sexo (z = 3,76; p = 0,000), idade (z = -3,68; p = 0,000) e estado civil (z =
1,71; p = 0,087) são estatisticamente significativas em relação à exigência do
uso de preservativos com o objetivo de prevenção da gravidez, sugerindo que
está é uma preocupação maior das mulheres, das pessoas mais jovens e das
pessoas casadas;
(d) Sexo (z = 2,83; p = 0,005), idade (z = -1,72; p = 0,085), estado civil (z =
-2,28; p = 0,022) e a variável dummy criada para identificar a constância dos
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relacionamentos sexuais (z = -2,45; p = 0,014), assim sendo, enquanto o gênero
feminino, a condição de indivíduo solteiro e a manutenção de relações sexuais
eventuais são estatisticamente significativas ao nível de 5%, os mais jovens é
estatisticamente significativa ao nível de 10% em relação à exigência do uso de
preservativos com o objetivo de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis;
finalmente,
(e) Cinco fatores estão associados de forma estatisticamente significativa (aos
níveis de 5% e 10%) com o uso de preservativos para prevenção contra o HIV-
AIDS – a saber: a idade (z = -3,81; p = 0,000), o local de moradia (z = -2,34; p
= 0,019), a faixa de renda familiar (z = -1,71; p = 0,088), a variável dummy

construída para identificar a constância dos relacionamentos sexuais (z = -1,91;
p = 0,056) e a variável dummy construída para identificar as campanhas de
prevenção por outros meios de comunicação como principal fonte de informações
sobre o HIV-AIDS (z = -1,76; p = 0,079), significando que esta razão tem mais
apelo entre as pessoas mais jovens, que moram na cidade, com menores renda,
com parceiros eventuais e que não identificam essas campanhas de prevenção
como fonte de seus conhecimentos e saberes sobre a AIDS.

Já as análises de regressão logística binária tendo como respostas as possíveis
alternativas dadas à questão da reação provável dos parceiros à solicitação do uso de
preservativos tendo como base o grupo dos participantes que são indivíduos sexualmente
ativos e que não usam preservativos de uma forma regular13 revelam que a confiança de
que seus parceiros atenderiam ao pedido sem fazer qualquer questionamento está
significativamente associada aos informantes mais jovens (z = -2,05; p = 0,041) e aos
indivíduos que não têm a televisão (z = -2,01; p = 0,044), a escola (z = -1,81; p = 0,070)
ou os pais (z = -1,72; p = 0,085) como principais fontes de suas informações sobre a
AIDS. A resposta de que eles “atenderiam seus pedidos, mas pediriam explicações” está
significativamente associada ao sexo feminino (z = 1,90; p = 0,057), à condição de
dependência financeira dos informantes (z = -2,02; p = 0,043), à condição de indivíduos
casados (z = 2,48; p = 0,013), que mantêm relações sexuais com parceiros fixos (z = -
2,47; p = 0,013) e que têm a televisão como principal fonte de suas informações e saberes
sobre a AIDS (z = 2,48; p = 0,013). Enfim as respostas que (i) enfatizam o sentimento de
desconfiança entre os parceiros sexuais e (ii) as dúvidas do parceiro em relação à saúde

13 Nesta análise utilizou-se uma variação do Modelo M2, da qual se exclui a variável dummy construída para identificar a

constância do uso de preservativos, a fim de se evitar a colinearidade.
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sexual dos informantes não estão estatisticamente associadas de forma significativa a
nenhuma das variáveis do modelo.

Concluindo a discussão do tema das razões para a aceitação de comportamentos
de riso em relações sexuais, procedeu-se à análise de regressão logística ordinal da resposta
dos informantes sexualmente ativos que fazem uso de preservativos à questão sobre se
aceitariam ou não manter relações sexuais sem preservativos.14 Esta análise demonstra que
a variável dummy que identifica a constância dos relacionamentos sexuais em que o
informante está envolvido (z = 1,95; p = 0,051) e o seu grau de independência financeira
(z = 1,78; p = 0,075) são os únicos fatores capazes de explicar de forma estatisticamente
significativa ao argumento de que eles manteriam essas relações em virtude de sua confiança
total em seus parceiros. Indivíduos que mantêm relações sexuais exclusivamente com um
parceiro fixo e indivíduos financeiramente dependentes, justificam sua adoção de
comportamentos de risco em termos da confiança no parceiro e, assim, consolidam a
tendência de que hábitos mais arriscados estejam associados à confiança e ao sentimento
de segurança decorrente da estabilidade das parcerias sexuais e dos níveis de liberdade
em relação ao suporte material vivenciado por cada participante. As alternativas dadas de
que a manutenção dessas relações sexuais de maior risco se deva ao medo do rompimento
da relação sentimental do informante com seus parceiros ou do medo de gerar um
sentimento de desconfiança no relacionamento não apresentaram relações estatisticamente
significativas com nenhum dos fatores considerados.

Determinando a adequação das campanhas de publicidade e orientação: O que se
apreende através das análises de regressão logística sobre as avaliações dos materiais de
propaganda? Ao analisar a eficiência dos materiais, pessoas mais jovens tendem a escolher
o segundo material, moradores das áreas urbanas a escolher o terceiro e jovens que
trabalham e são independentes ao quarto. Nenhum dos fatores considerados possui relação
estatisticamente significativa com a escolha do primeiro tipo de material. Já em termos de
avaliação do conteúdo informativo, a escolha do primeiro material está significativamente
relacionada aos jovens do sexo masculino que não estão envolvidos em relações sentimentais
e sexuais fixas; o segundo material atinge um público oposto: jovens do sexo feminino,
envolvidas em relações sentimentais e sexuais fixas, mas que não usam preservativos de
forma constante; a do terceiro material é feita por pessoas de mais idade e menor nível de
escolaridade e não há relação estatisticamente significativa entre a escolha do quarto material
e os fatores considerados no modelo analítico. Ademais, quando a questão é a capacidade
de convencimento dos materiais apresentados no sentido de fortalecer o uso de preservativos
nas relações sexuais, a primeira campanha obtém melhores resultados entre as pessoas

14 Pela mesma razão mencionada na nota anterior, utilizou-se aqui à mesma variação do modelo M2.
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mais jovens e as que moram em áreas urbanas; a segunda os alcança junto aos moradores
das áreas rurais, aos que vivem em famílias com menor renda média mensal e aos que não
vivem independentemente de seu próprio trabalho; a terceira tem mais impacto entre as
pessoas de mais idade, os de menor escolaridade, os que trabalham e vivem
independentemente, e os que vivem em famílias com melhor renda média mensal; a escolha
da quarta campanha é estatisticamente significativa em relação às pessoas mais jovens.
Enfim, a avaliação da melhor campanha sugere que a escolha da primeira e da quarta não
está significativamente relacionada com nenhum dos fatores utilizados no modelo, mas a
da segunda o está em relação à moradia nas áreas rurais e aos informantes que não fazem
uso constante de preservativos em suas relações sexuais e a da terceira com as pessoas de
mais idade e as de menor nível de escolaridade.

CONCLUSÃO

A pesquisa previa hipoteticamente que a percepção e a adoção de medidas preventivas
em relação a riscos são decisões que envolvem mais do que a informação, o conhecimento
ou o cálculo racional do risco. Esta hipótese foi corroborada pelos resultados encontrados.
Como visto, enquanto 40% dos entrevistados consideram que correm grandes riscos de
serem contaminados pelo HIV, 43% consideram que correm algum risco e 16% se
consideram livres desse risco. Entre os informantes sexualmente ativos, 40% consideram
que correm grande risco, 47% que correm algum risco e 14% que não correm nenhum
risco. Já entre os informantes sexualmente ativos nos últimos seis meses essas taxas
correspondem a 38%, 49% e 13% respectivamente. Observou-se, ainda, que 99% dos
informantes (da amostra geral, do grupo dos sexualmente ativos e do grupo dos sexualmente
ativos nos últimos seis meses) consideram o uso de preservativos nas relações sexuais que
mantêm ou virão a manter como sendo importante ou muito importante. Todavia, enquanto
83% dos informantes da amostra geral consideram esse uso muito importante, essa taxa
cai para 77% e 76% entre os informantes sexualmente ativos e os sexualmente ativos nos
últimos seis meses, respectivamente. Associadas aos resultados das análises de regressão
lógica que foram discutidos na seção anterior, essas distribuições de freqüências sugerem
a tendência a perceber-se menos vulnerável ao risco conforme se intensifica o nível de
atividade sexual e que isto está diretamente relacionado ao vínculo entre atividade sexual
mais intensa e aumento da proporção dos que mantêm relações exclusivamente com
parceiros fixos e dos que usam preservativos mais constantemente. Por que isto ocorre?
Estatisticamente, a percepção do risco de contração de doenças sexualmente transmissíveis
e AIDS entre os jovens ibiramenses não está significativamente correlacionada ao sexo, à
idade, à renda, ao local de moradia, à escolaridade ou ao tipo de uso de preservativos ou
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de adoção de medidas preventivas. A pesquisa sugere que a constância das parcerias nas
relações sexuais e românticas gera uma sensação de segurança e/ou imunidade face ao
risco de contágio do HIV e leva à adoção de comportamentos sexuais menos seguros (uso
irregular de preservativos). Esse sentimento se explica pela elevação da freqüência das
parcerias fixas, da manutenção de relações sexuais exclusivas com um único parceiro fixo
e da intimidade das relações românticas fixas. A confiança no parceiro é tanto a principal
fonte de segurança em relação ao risco de vulnerabilidade às situações de risco, quanto o
principal fator que leva a um relaxamento na adoção de medidas preventivas durante a
manutenção de relações sexuais.

Uma segunda hipótese que guiava a pesquisa realizada era a de que campanhas de
prevenção de riscos são tão mais eficientes quanto mais se identifiquem a “pressões sociais
normativas”. Esta hipótese também parece ter sido amplamente corroborada pela análise
do impacto das campanhas de prevenção e orientação para adoção de medidas preventivas
contra o risco representado pelas DST/AIDS. Em primeiro lugar, há a questão de adequação
entre a informação e as experiências de vida em que aquelas se inserem. Diferentes
campanhas de orientação e conscientização obtêm diferentes respostas junto a públicos
distintos. O simples recurso publicitário ao imaginário da juventude – como é feito pelo
quarto material de propaganda utilizado – não é suficiente para atrair a atenção dos jovens
ou mudar seus hábitos sexuais. Pelo contrário há uma forte relação entre o tipo de
propaganda que obtém melhores resultados junto ao público e as situações particulares de
vida que os indivíduos estão vivenciando ou imaginam virão a vivenciar no futuro – as
redes de relações mais ou menos fixas com diversos parceiros sexuais como explorado na
primeira campanha, as relações de confiança com um parceiro fixo que é explorada na
terceira campanha ou o risco da transmissão vertical que causa tanto impacto junto ao
público feminino jovem.

Em segundo lugar há a questão dos imperativos que guiam as decisões que os
indivíduos tomam a respeito dos riscos que percebem, dos riscos a que estão submetidos
e quanto a sua aceitabilidade. Assim, todos os resultados alcançados durante o estudo a
respeito do comportamento sexual dessa camada jovem da população ibiramense sugerem
que embora informação e educação constituam condições necessárias à adoção de medidas
preventivas para confrontar percepções de riscos iminentes ou potenciais, elas não são,
por si só, condições suficientes. Eles estão plenamente informados sobre os riscos e as
medidas de prevenção; eles tendem a adotá-las de forma regular e constante; mas um
sentimento de invulnerabilidade decorrente da confiança existente em relação a um parceiro
sexual (e sentimental) fixo minimiza sua percepção do risco e amplifica sua aceitabilidade.

Campanhas de prevenção em saúde sexual não podem pressupor que a
disponibilidade das informações necessárias levará as pessoas a agirem racionalmente de
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forma a minimizarem seus riscos ou maximizarem suas vantagens. Fatores emocionais,
relacionados em um extremo ao medo e, noutro e de forma muito mais intensa, à confiança
nas pessoas envolvidas diretamente na relação que pode constituir a fonte de risco, afetam
a decisão que o indivíduo toma. Campanhas de conscientização que recorrem a sinais com
maior identificação emocional com o público-meta tendem a ter mais influência sobre
suas decisões.
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INVESTIGAÇÃO DOS IMPACTOS DA RELAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE

PERANTE A FAMÍLIA NO PROCESSO DE HOSPITALIZAÇÃO E MORTE

DE UMA CRIANÇA NA UTI PEDIÁTRICA E NEONATAL DO HOSPITAL
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Resumo: São vários os aspectos que existem no intricado sistema de relações existentes dentro de um hospital, no

que diz respeito à pacientes, médicos e familiares. Esse artigo é resultado de uma pesquisa acadêmica que investigou

os impactos da relação entre a equipe de saúde e a família no processo de hospitalização e morte de uma criança

na UTI pediátrica e neonatal do Hospital Regional Alto Vale (Rio do Sul - Santa Catarina). Utilizou-se de uma base

epistemológica qualitativa, com entrevistas semi-estruturadas, realizadas com três sujeitos: uma psicóloga da

instituição e outros dois médicos com formações em diferentes anos. A psicóloga nos trouxe um perfil do trabalho

que realizada dentro do hospital e os dois médicos falaram sobre o ensino da Psicologia nos currículos dos cursos

de medicina considerando suas diferentes formações (um há mais de 15 anos formado e o outro recentemente).

A intenção em pesquisar esse tema justificou-se pela problemática que circunscreve o processo de hospitalização

que ocasiona no paciente, familiares e equipe de saúde, sintomas de estresse, tensão, isolamento, e tantos outros

impactos psico-físico-sociais. A categoria morte, mais precisamente na relação com os familiares que, permanecem

vivos, surgiu pela busca de um melhor enfrentamento das reações e dos impactos na subjetividade das pessoas,

bem como a produção de conhecimentos para que essa relação seja mais efetiva, minimizando então o sofrimento

dos envolvidos. Esta pesquisa procurou contribuir com estudos na área da saúde e ainda trouxe a referência da

importância da aproximação dos profissionais de saúde, médicos e psicólogos, como uma necessidade medida à

Psicologia Sócio-histórica, de não haver mais dicotomias entre corpo e mente, objeto e sujeito, como historicamente

as epistemologias foram se delineando. Por este motivo, buscou-se aqui, uma visão mais abrangente do ser humano,

promovendo o caminho da humanização, dignidade e respeito ao meio pesquisado. Alguns resultados desta pesquisa

apontaram a necessidade e a falta de uma psicologia nos cursos de medicina, que aborde as relações conflituosas

do médico com a família, paciente e equipe multiprofissional em todo processo de hospitalização e morte. Com

relação à notícia da morte de uma criança dada pelo médico à família e os aspectos psicológicos que envolvem

essa relação, outras informações indicaram que a notícia deve ser pautada na reação da família muito mais do que

na forma como esta é passada. Identificou-se com as entrevistas que o acompanhamento psicológico é essencial

para preparar a família para o processo de luto sendo que este deve ocorrer antes da morte da criança. A literatura

aponta ainda que, existem algumas formas de enfrentamento da morte construídas pelas vivências dos profissionais

e alguns procedimentos éticos importantes a serem seguidos, e que, tanto o impacto subjetivo naquele que passa

a notícia (médico) e aquele que recebe (família), estão intimamente ligados às experiências sócio-históricas

1 Projeto de Iniciação Científica do Artigo 170 desenvolvido na área de Psicologia Social .
2 Acadêmico-pesquisador do Projeto de Iniciação Científica do Artigo 170. (Universitário de Psicologia - Universidade Para

o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí)
3 Professora-orientadora do Projeto de Iniciação Científica do Artigo 170. (Mestre em Psicologia - Universidade Federal de

Santa Catarina)
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desses sujeitos, necessitando assim, maior aproximação do profissional psicólogo em todo processo da hospitalização

e morte em UTI’s pediátrica e neonatal.

Palavras-chave: Morte, Notícia, Equipe de Saúde.

Abstract: Is several the aspects that exist in the intricate system of existent relationships inside of a hospital,

in what says respect, patients, doctors and family. This project is a result of an academic research that

investigated the relation enters the team of health and the family in the hospitalization process and a child’s

death in Pediatric Intensive Care Unit and Neonatal of the Hospital Regional Alto Vale (Rio do Sul -Santa

Catarina). We use a qualitative epistemologic base, with half-structuralized interviews, accomplished with

three subjects: a psychologist of the institution and others two doctors with formations in different years. The

psychologist in them brought a profile of the work that carried through of the hospital and the two doctors its

different formations had inside said on the education of Psychology in the resumes of the medicine courses

considering (one has 15 years more than formed and the other recently). The intention in searching this

subject justified for the problematic one that it circumscribes the process of hospitalization that it causes in

the patient, family and team of health, stress symptoms, tension, isolation, and so many others psico-physical-

social impacts. The category death, more precisely in the relationship with the relatives that, they stay alive,

it appeared to the search of a better confrontation of the reactions and of the impacts in the people’s subjectivity

and in order to produce knowledge for that relationship to be more effective, for the minimization of the

suffering of those involved. This research looked for to contribute with studies in the health’ area and still it

brought the reference of the importance of the approach of the health professionals, doctors and psychologists,

as a necessity measured to Partner-historical Psychology, of there not being more dichotomies between body

and mind, object and subject, as historically the epistemologies were if delineating. For this reason, searched

here, a more including vision of the human being, promoting the road of the humanization, dignity and

respect to the half researched. Some results of this research pointed the need and the lack of a Psychology in

the courses of Medicine, that approaches the doctor’s conflicting relationships with the family, patient and

multiprofessional team in every hospitalization process and death. With relation to the notice of the death of

a child given for the doctor to the family, and the psychological aspects that they involve that relationship,

other information indicated that, the notice should be ruled in the reaction of the family much more than in

the form with this is passed. We identify with the interviews that the psychological accompaniment is essential

to prepare the family for the process of fights it, and that he must occur before the death of the child.

Literature still points that, exists some forms of confrontation of the death constructed by the experiences of

the professionals and some ethical procedures important to be followed, and that, as much the subjective

impact in that passes the notice (doctor) and that one that receives (family), are intimately linked to the

partner-historical experiences of those subjects, thus needing, a bigger approach of the professional

Psychologist in all process of hospitalization and death in the Pediatric Intensive Care Unit and Neonatal.

Keywords: Death, Notice, Team of Health.
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 INTRODUÇÃO

Em Psicologia Hospitalar existem poucos estudos sobre as questões inerentes e
cotidianas das práticas dos profissionais de saúde, pacientes e família em demandas sobre a
doença e a morte de pacientes crianças. A formação do psicólogo nessa área segundo Angerami
(1984), tem sido deficiente em relação aos subsídios teóricos que possam embasá-lo na
prática institucional. A região do Alto Vale do Itajaí em Santa Catarina, que possuí um hospital
que atende uma população das 27 cidades vizinhas com 242.450 habitantes, (Homens, 122.586;
Mulheres, 119.864; Urbana, 139.383; Rural, 103.067), tem essa carência de um estudo local
sobre peculiaridades da atuação do psicólogo nessa área. O Hospital Regional Alto Vale funciona
na cidade de Rio do Sul que está inserida na micro-região do Alto Vale do Itajaí, sendo
município pólo da micro-região. (Fonte IBGE–Censo/2002).

Segundo Pereira (2000), a UTI pediátrica do Hospital Regional Alto Vale começou
a funcionar em 20 de novembro de 2000. Antes, os pacientes recém-nascidos e as crianças
tinham que ser transferidas para Blumenau, Lages ou Florianópolis por falta da ala de
terapia intensiva em Rio do Sul. No total, são seis leitos disponíveis, sendo quatro deles
para UTI Neonatal e dois para Pediátrica.

O processo de hospitalização em UTI’s, segundo Angerami-Camon (2003), possui
características específicas que interferem diretamente sobre o estado emocional do paciente:
estresse e tensão constante, isolamento frente às figuras que lhe geram segurança e conforto,
relação intensa com aparelhos extra e intracorpóreos, clima de morte eminente, visão
estereotipada de irreversibilidade do quadro mórbido, perda da noção de tempo e espaço,
e muitos outros fatores que interferem diretamente no estado clínico da criança. Quando
nos referimos a bebês, esses efeitos têm forte transferência para os pais.

Problemas de saúde enfrentados por uma criança afetam toda família. Chiattone
(2003), apresenta a família como “unidade de representação básica da criança”, através
da qual os primeiros aprendizados são feitos. Quando a questão doença e morte de um
filho (criança) invadem o núcleo familiar, esta deve ser considerada e compreendida como
um fenômeno social. O que ocorre, segundo a autora, com um membro da família, num
sentimento compensatório, afetará outros membros. Quando se trata da morte de uma
criança na família, os impactos são severos, desorganizam o grupo familiar e fazem explodir
intensos sentimentos.

Partindo desse pressuposto, este projeto procurou investigar os impactos da relação
da equipe de saúde perante a família no processo de hospitalização e morte de uma criança
na UTI Pediátrica e Neonatal do Hospital Regional Alto Vale. Foram, dessa forma, escolhidas
opções de trabalho dentro de uma epistemologia qualitativa, para alcançar considerações
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importantes sobre como a morte e o estado de morte eminente de uma criança envolve a
equipe médica e a família, em busca de mediações para que essa relação tenha conseqüências
mais dignas, efetivas e mais facilmente enfrentadas.

Nesse sentido, a pesquisa amparou sua relevância social e apresenta seus resultados
neste artigo, considerando que existe um interesse expressivo deste tema para a classe
médica e principalmente para os psicólogos hospitalares que possuem em seu cotidiano,
os problemas levantados por esta pesquisa, mas que, não tem acesso a aportes teóricos
científicos contextualizados específicos da situação do Hospital Regional Alto Vale. Ampliando
assim, a responsabilidade social da universidade no sentido de promover novas reflexões
sobre o assunto. Integrando por intermédio da pesquisa acadêmica, o saber científico da
psicologia com a promoção de qualidade de vida.

A partir dessa investigação científica puderam-se evidenciar alguns elementos
psicológicos e sociais a respeito das questões levantadas. Sendo que, uma pesquisa de
caráter exploratório, que tem como objetivo a compreensão de processos subjetivos, sociais
e mediacionais, a perguntas de pesquisa foram: Quais os impactos da relação da equipe de
saúde perante a família no processo de hospitalização e morte de uma criança na UTI
Pediátrica do Hospital Regional Alto Vale? É necessário um acompanhamento psicológico
para a família durante a hospitalização e a após a morte da criança? A Psicologia Sócio-
histórica fornece aportes teóricos para a forma que a notícia de morte de criança pode ser
repassada para a família, pelo médico?

O referencial teórico que sustenta a presente reflexão é a perspectiva da Psicologia
Sócio-histórica e as proposições aqui apontadas refletem o trabalho de iniciação científica
desenvolvido ao longo de quatorze meses, entre os anos de 2004 e 2005.

Neste sentido, cabe ressaltar um elemento interessante que diz respeito ao caráter
heterogêneo e multiprofissional dos participantes da pesquisa. Os critérios de escolha dos
participantes foram referentes à problemática proposta: dois médicos, um com mais de
quinze anos de experiência (JULIANA4) e um recém-formado (JOÃO) que estiveram ou
estão em processo de relação, tratamento de crianças terminais e que já tiveram que enfrentar
a morte de uma criança e relação pós-morte com a família, para mostrar se existe diferença
na formação e na experiência como aprimoramento da forma de enfrentamento do cotidiano
do hospital. Foi entrevistada a psicóloga do Hospital (MARIA) com intuito de fornecer
maiores informações deste processo, já que ela atua na unidade hospitalar e tem em seu
cotidiano freqüentemente o enfrentamento dessas situações.

4 Por questões éticas identificamos todos os pesquisados com nomes fictícios. As citações subseqüentes com o nome “Juliana”,
“João” e “Maria” se referem respectivamente, a médica, médico e psicóloga, que, foram entrevista dos por Cristian Caê
Seemann Stassun, nos dias 30 jun./ 05 julh. e 02 jun. de 2005.
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As fontes de informações da pesquisa foram obtidas através de entrevista semi-
estruturada, seguindo critérios metodológicos suficientemente adequados aos seus
propósitos: apreender o fenômeno com cientificidade e objetividade, tentando isentar-se
de juízos, valor ou opiniões pessoais sem, contudo, suprimir seu movimento, seu processo
e cair no “mito da neutralidade” do pesquisador. Neste sentido, a metodologia a ser utilizada
acompanha o curso desse movimento, apreendendo o fenômeno em sua dinâmica social.

Referindo-se a esse processo de investigação da subjetividade, o modelo de
generalização que vislumbramos nesta pesquisa, segundo Rey (2002), é aquele que busca
transcender os procedimentos de repetição de teoria (verificabilidade), de padronização
de categorias, de classificações totalizantes do indivíduo, de comprovações de variáveis, de
constatação e de significação estatística (amostras), pautada em amostras numerosas a fim
de “coisificar” o generalizado numa verdade absoluta, e ignoram a singularidade do sujeito.
Foucault (1979), dispõe que esse tipo de processo legitima o poder-saber das especialidades
(psiquiatras, psicólogos), sobre a sujeição e domínio de uma verdade ao sujeito. Nossa
direção é a construção de conhecimento baseado na qualidade e profundidade do estudo
da subjetividade e “significação deste dentro do universo teórico” (REY, 2002, p.176),
através de núcleos de significação que geram novas idéias e baseiam o sujeito como processo
dentro de uma subjetividade social.

A PRÁTICA MÉDICA E A HOSPITALIZAÇÃO SOBRE A ÓTICA DO NASCIMENTO DO
HOSPITAL EM “FOUCAULT”.

No livro “Nascimento da Clínica”, Foucault (1963), explicita a invenção histórica
da medicina moderna. Não mais como um progresso da ciência, mas sim por “[…] vários
elementos laterais (como as epidemias no século XVIII na Europa) e de situações político-
institucionais precisas (como a ausência de um modelo de assistência que pudesse responder
a essa nova realidade).” (FONSECA,1999) Outro exemplo de Foucault (1979), inicia-se na
descrição do século XVIII, em Paris, onde uma política de corpos movia um mecanismo de
exclusão, um mecanismo de purificação do espaço urbano. Medicalizar alguém era mandá-
lo para fora e, por conseguinte, purificar os outros. O exercício do poder que nessa época
deu início a lei dos pobres (lei da prevenção de doenças), fez surgir uma instância desse
poder, o Hospital.

O hospital, segundo Foucault (1979), não seguia mais descrições arquitetônicas.
Ele assumia a funcionalidade e segurança que os agentes hospitalares pesquisavam e
estruturavam, pois nascera um novo olhar do hospital, não apenas como depósito “de
alguém esfaqueado na guerra que sangrava até morrer”, mas uma “Máquina de curar”.
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Uma máquina que economizava a morte de soldados (pois o custo de “moldar” outros
soldados era maior). A separação dos indivíduos perigosos para a saúde geral da população,
nessa época (séc. XVIII), desenvolveu em práticas possíveis, reter os indivíduos as “margens”
(marginalizar). Pois a salvação, nessas “casas”, era mais espiritual do que material (apenas
se adiava a morte ao “céu”), pois não se tinham recursos tecnológicos suficientes e os
agentes do hospital não eram destinados para a cura orgânica do doente, mas se manter
vivo no meio deles entre doenças e pestes incuráveis. Num ambiente sobre o efeito do
investimento do corpo pelo poder, surgia a necessidade do papel do médico como
normatizador.

A população rica com seus “médicos de família” estava salva de ser vítima de epidemias
originárias da classe pobre. Segundo Foucault (1979), a história observou o surgimento do
Hospital como tecnologia médica, de uma instituição de assistência e confinamento de pobres
até século XVIII, para transformação do Hospital como “máquina de curar”.

O hospital como instrumento terapêutico é uma invenção relativamente nova, da
qual data o final do século XVIII. A consciência de que o hospital pode e deve ser
um instrumento destinado a curar aparece em torno de 1780 e é assinalada por
uma nova prática: a visita e a observação sistemática e comparada dos hospitais.
(FOUCAULT, 1979, p.99)

O papel do médico na história era mediar a luta entre a natureza e a doença. “A cura
era um jogo entre a natureza, a doença e o médico. Nesta luta o médico desempenhava o
papel de prognosticador, árbitro e aliado da natureza contra a doença.” (FOUCAULT, 1979,
p.102,103) Este era o papel do médico até o surgimento do hospital. O primeiro empenho,
com a criação dos hospitais foi o de alcançar a diminuição dos riscos e efeitos negativos que
o próprio hospital oferecia aos doentes aos médicos. “Não se procurou primeiramente
medicalizar o hospital mas purificá-lo dos efeitos nocivos, que ele podia suscitar nas pessoas
internadas e espalhar na cidade que estava situado.” (FOUCAULT, 1979, p.103)

Outro aspecto interessante é que não foi a partir de uma técnica médica que os
hospitais militares da época foram reordenados para diminuir esse efeito nocivo. Mas
essencialmente, a partir de uma tecnologia que, segundo Foucault (1979), pode ser chamada
de política: a disciplina. Foi o início da hoje chamada despersonalização dos pacientes,
isto é, tornar os pacientes objetos e organizá-los como fora feitos no exército e nas escolas:
por códigos, números, rótulos, ordens e patologias, ou torná-los ativos e seriados como
em uma fábrica de cadeia produtiva. Primeiro se distribuía espacialmente os pacientes;
depois deixá-los atentos não aos resultados de uma ação medicamentosa, mas ao
desenvolvimento da situação do paciente como um todo; após amplificaria a vigilância
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constante dos corpos, como um sistema de inspeção de uma fábrica e por fim fariam um
registro contínuo através de avaliações e de exames. O saber e o poder dessa tecnologia se
harmonizam numa simbiose progressiva de disciplinação dos corpos, em função do
mecanismo de curar e confiando ao médico esse saber e esse poder.

Com essa classificação, o médico tornou-se um técnico, quase que um administrador
tanto do hospital, como do paciente. Ele lhes ofereceu formas, normas, códigos e números
para objetivar a terapêutica. Tanto seu conhecimento como a formação acadêmica na
medicina positivista voltada a dinâmica da disciplinação, lhe retirou do currículo
embasamentos teóricos e práticos do âmbito da psicologia de seu paciente.

No hospital, segundo Ribeiro (1983), a vontade do paciente foi aplacada, seus
desejos coibidos; sua intimidade, invadida; seu trabalho, proscrito; seu mundo de relações,
rompido. Ele deixa de ser sujeito e vira apenas objeto da prática do médico hospitalar,
suspendido de sua individualidade, transformado em mais um caso a ser contabilizado. As
questões emocionais, psicológicas do paciente (fora dessa construção histórica da medicina)
acabaram ficando em segundo plano, seu enfrentamento a essas necessidades empíricas
da prática cotidiano no hospital que são tão influentes na situação do paciente, quanto a
degeneração orgânica do organismo, ficaram agora a cargo dos psicólogos. Segundo
Angerami-Calmon (2003), a psicologia hospitalar tem como objetivo principal essa
minimização do sofrimento provocado pela hospitalização:

“[…] ao trabalhar no sentido de estancar os processos de despersonalização no
âmbito hospitalar, o psicólogo estará ajudando na humanização do hospital, pois
seguramente esse processo é um dos maiores aniquiladores de dignidade existencial
da pessoa hospitalizada. Um trabalho de reflexão que envolva toda a equipe de saúde
é uma das necessidades mais prementes para fazer com que o hospital perca seu
caráter meramente curativo para transformar-se numa instituição que trabalhe não
apenas com a reabilitação orgânica, mas também o restabelecimento da dignidade
humana.” (ANGERAMI-CAMON, 2003, p.18)

Em síntese, os pobres do século XVIII começam a ameaçar com doenças a classe
rica da época e usam o Hospital para confiná-los a morte. Esses hospitais necessitaram de
uma ordem sistemática para transformá-los em “Máquinas de curar”. Surge a disciplinação
dos corpos. Médico vira técnico de espaços, leis, objetividade. Ocorre a despersonalização
dos pacientes. Entra os psicólogos hospitalares para diminuir os efeitos dessa disciplinação
dos médicos, que transforma o hospital em uma oficina de conserto, os médicos nos
mecânicos e os pacientes em peças.
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No Brasil é comum encontrar práticas de alguns profissionais de saúde dentro do
regime hospitalar, que não possuem uma visão além da reabilitação orgânica, como o
restabelecimento da dignidade humana após uma hospitalização, após a morte de um filho.
Tratam o paciente como uma máquina que precisa de concerto, desprovida de subjetividade,
individualidade, sentimentos:

“[…] os profissionais têm perspectivas e rotinas a cumprir: eles simplesmente
nada têm a ver com os doentes que estão para morrer. O morrer é uma ameaça a
essas funções desses profissionais e cria sentimentos de impropriedade,
incompatíveis com suas funções definidas – de pessoas que efetivamente podem
lidar com as doenças. Não há funções prescritas desses profissionais para que se
comportem como seres humanos no atendimento a seus pacientes que se encontram
à morte.” (ANGERAMI-CAMON, 2003, p.104)

Esta visão, mediada pela disciplina e padronização da rotina médica foi questionada
aos sujeitos dessa pesquisa, e a explicação de como funciona o envolvimento do médico
com a família e com o paciente (criança) hospitalizado, foi afirmado por Juliana. Para ela,
o relacionamento dos pais dos bebês internados na UTI com o corpo médico da UTI, é um
relacionamento de muita sinceridade.

“[…] um relacionamento muito tenso, porque as crianças que internam aqui são
crianças que estão sobre risco de vida. Então, a gente trabalha com toda a parte
técnica com os bebês e crianças maiores, mostrando para os pais a gravidade do
quadro e mostrando que tem chance de recuperação. Infelizmente nós não temos o
poder da vida e da morte. Sabe... isso aí não nos pertence: a possibilidade de cura de
todo mundo. A gente faz a parte técnica, temos sucesso em grande parte dos casos,
mas infelizmente nós acabamos perdendo algumas crianças. Por questão da gravidade
da doença dela, e assim os pais ficam muito tensos durante a permanência das crianças
aqui, e eles acabam se habituando também com toda dinâmica da UTI.” (JULIANA)

Dessa relação entre médico e família, os conflitos se estabelecem sutilmente, mas
profundamente. Segundo o médico entrevistado, esse assunto tem várias fases:

Tem famílias que compreendem, e aceitam melhor as coisas aqui no hospital. Mas
tem pais e mães de opinião formada sobre tudo que abrange a hospitalização, a
conduta do médico, e a própria morte... aí é complicado. Pois eles nos provocam
e nos colocam na parede, impedindo de que façamos o possível, que é a parte
técnica. […] Já foi ressaltado muito a diversidade de posturas, concepções, crenças
das famílias. E de como eles chegam e muitas vezes atrapalham. Outros pais nem
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ligam para a criança. Parece que eles vêm no hospital para visitar a cidade, o
hospital, e ficam na janela. Outros pressionam a cura. (JOÃO)

Neste contexto histórico, esboçamos ao campo, a possibilidade de descoberta da
realidade a fim de responder nossas perguntas de pesquisa e delinear em frente aos núcleos
de significado, as informações apreendidas nas entrevistas.

REALIDADE DO ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DAS CRIANÇAS NO HOSPITAL
REGIONAL ALTO VALE

A Psicologia Hospitalar, apontada por Crepaldi (2005), tornou-se expressiva no Brasil
na década de 1970 e desde então tem produzido trabalhos de pesquisa e intervenção, mas
poucos são os estudos que investigam a integração de práticas preventivas e de promoção de
melhor qualidade de vida na assistência prestada, raramente é considerada a necessidade de
verificar pelas investigações, de modo mais consistente, as relações estimadas entre doença
física e prejuízos para o ciclo vital, ou o impacto da doença na vida do doente e de seus familiares.

Para Marcon (2005), embora seja identificada uma demanda crescente e um maior
reconhecimento do psicólogo no contexto hospitalar, ainda observa-se no Estado de Santa
Catarina, uma pequena inserção do psicólogo neste espaço de atuação, ou quando existente,
é recente e em número insuficiente para suprir as necessidades da clientela.

O desafio do psicólogo hospitalar é, segundo Angerami-Camon (2003), enfrentar
os impactos da hospitalização (perda de identidade para adquirir um estigma de doente
que é passivo perante sua realidade), os novos significados adquiridos pelo paciente depois
de estar internado, os novos vínculos e uma nova forma de agir nas suas relações sociais
(equipe de saúde, família, amigos). Torna-se necessário para o psicólogo, o auxílio no
restabelecimento da dignidade humana, para aliviar os procedimentos do hospital que são
invasivos tanto fisicamente quanto psicologicamente. O psicólogo hospitalar, segundo
Angerami-Camon (2003), tem como instrumental teórico que fundamenta sua prática, a
psicoterapia clínica. Mas acaba aprendendo que seus referencias teóricos não são suficientes
para embasar sua atuação. O seu objetivo principal dentro de um hospital será minimizar
o sofrimento provocado pela hospitalização, e quando tratamos de crianças, a hospitalização
as coloca num nível de sofrimento emocional e físico enorme, o que aumenta ainda mais a
responsabilidade do psicólogo.

Com o intuito de conhecer o serviço de psicologia do Hospital Regional Alto Vale,
foi entrevistada a psicóloga hospitalar Maria, a fim de obter informações sobre o cotidiano
dessa prática.



120 Revista Caminhos, Rio do Sul, v. 7, n. 1, p. 111-135, jul./dez. 2006

A psicóloga Maria relatou atender mais na UTI neonatal do que na pediátrica. Ela
relatou que faz um trabalho de acompanhamento da família que tem a criança internada
na UTI, sendo que, no começo, existe um acolhimento da família no que for preciso e
depois na medida em que os médicos falam para os pais tudo o que está acontecendo no
quadro clínico a psicóloga também intervém. Ela tem um papel importante no momento
de dar a notícia aos pais da morte de uma criança, que segundo ela é dada, sempre que
possível, pela chefe das enfermeiras, pela psicóloga e pelo médico responsável. Durante
as entrevistas, também foi evidenciado pelo médico João a importância da psicologia
neste contexto:

É necessário sim o acompanhamento da psicologia. Aqui neste hospital ela existe
há pouco tempo no acompanhamento dos pacientes, o que tinha antes é uma
psicóloga organizacional. O papel dela, vejo como uma pessoa que vai preparar,
ou instrumentalizar a pessoa para o enfrentamento do sofrimento. (JOÃO)

Existe junto a esse trabalho no Hospital Regional Alto Vale, o desenvolvimento,
através da psicóloga, de programas de assistência às mães, fazendo grupos de discussão.
As crianças são envolvidas em dinâmicas de arte-terapia, que são atividades com objetivos
de “fortalecimento de auto-estima e autoconhecimento criando oportunidades para que a
criança possa retomar seu equilíbrio psíquico […].” (CHIATTONE, 2003, p.103).

Em função deste pequeno relato sobre o exercício do profissional psicólogo neste
hospital, podem-se observar aspectos da problemática do ensino da psicologia nas
universidades para os profissionais de saúde, no que consiste em instrumentalizá-los para
que o papel da psicóloga não exista apenas como emergencial, mas como um processo de
construção junto a uma rede de atendimento multiprofissional.

SITUAÇÃO DO ENSINO DA PSICOLOGIA NAS FACULDADES DE MEDICINA E O
IMPACTO NA FORMAÇÃO E NAS FORMAS DE ENFRENTAMENTO À REALIDADE

Inicialmente tínhamos a proposta de ter usado o olhar da forma como o paciente
(criança) e a família compreendem a sua situação enquanto hospitalização e morte
(subjetividade, história, sociabilidade e sentidos atribuídos). Porém, foi previsto que não
seriam alcançados resultados “eticamente possíveis5” (em concretude) a partir deste
caminho. Nunes (1998), sobre esse olhar da criança, aponta que, tanto a experiência da
criança com relação à morte quanto às representações formais à disposição na cultura,
estão presentes na elaboração conceitual que as crianças fazem da morte, isto é, a relação
da criança com a morte dá-se pelo seu aprendizado que teve sobre ela. Esse tipo de
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aprendizado e essas compreensões são interessantes, mas não serão focos desta pesquisa,
por entendermos que não é ético estar expondo a criança e a família a uma discussão
delicada aonde o pesquisador poderia fazer surgir sentimentos, tanto na criança quanto na
família pesquisada, de um processo já “finalizado” (luto) em sua dinâmica subjetiva.

Usamos então, o olhar do médico frente as situação de doença, morte e notícia à
família que perde sua criança, trabalhando com questões de saber/poder, aprendizados,
relações sociais e construções históricas em busca de apreender sua subjetividade individual.
Buscamos analisar como funcionam essas questões, na procura de estratégias efetivas e,
portanto, positivas de enfrentamento, em todos os âmbitos desse “fenômeno social”.

Como já mencionado, o médico João está formado a mais de três anos e médica
Juliana a mais de vinte anos. Procurando analisar se a formação em medicina, em tempos
diferentes, estabeleceu conhecimentos de psicologia, que auxiliaram e deram suportes
práticos para o enfrentamento do cotidiano do exercício médico em um hospital. Visto
que, os dois estudaram na Universidade Federal de Santa Catarina.

Segundo João, a psicologia na faculdade de medicina, antes e agora, continua pouco
explorada. E até sob outros aspectos (como gestão de serviços, etc.) a faculdade de medicina
não prepara. Mas quando se refere especificadamente a psicologia, o que ele sentiu mais
necessidade do que foi escasso na faculdade, foi a situação e a temática das “relações
humanas”. Tanto a relação com outros profissionais de saúde (multiprofissional), quanto
à relação entre os médicos e a família. Pois esta é, segundo ele, a mais relevante relação
que faltam quanto ao seu preparo, sendo que, é uma relação de tensão constante, dos
próprios efeitos da hospitalização quanto à fatalidade da morte. Concordando com ele, a
médica Juliana, também diz que a formação é muito ineficiente:

Tivemos psicologia, mas ela não aborda o que vamos enfrentar aqui de uma forma
que nos possibilite aprender formas de enfrentamento da família e de nós mesmos
frente ao que esta acontecendo, a morte. […] Na faculdade seria preciso ensinar
para nós, a lidar com a relação entre “eu” e a família, com meus sentimentos.
(JULIANA)

Expomos quanto a isso, o resultado de outra pesquisa (RODRIGUES, 2003) com
29 médicos no Hospital das Clínicas da UNESP, sobre essa realidade do curso de medicina
em relação a falta do ensino da psicologia, e essa necessidade que nossa pesquisa observou
em campo sobre a notícia e diagnóstico:

5 É arriscado colocar uma criança em uma situação de pesquisa em que o estado crítico de hospitalização já  materializa
impactos subjetivos problemáticos.
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[…] considerando a possibilidade de aprender e treinar o comportamento para
transmitir diagnóstico aos entrevistados, 86% dos profissionais declarem que sentem
(essa) necessidade […]. (E) sobre a possibilidade de terem aprendido essa
habilidade no curso de graduação, 59% dos entrevistados relataram que o curso
de medicina não propiciou esse aprendizado e 41%, que aprenderam, ainda que
pouco, o conteúdo na graduação e na residência. (RODRIGUES, 2003, p.236)

Outra informação da pesquisa acima é que 75% dos sujeitos admitem que essa
habilidade pode ser aprendida mesmo depois de formados, abrindo pressuposto para que
os psicólogos ofereçam formação complementar na área, abrindo um campo vasto de
exercício profissional.

Embora a realização de pesquisas na área da psicologia junto às instituições
hospitalares não apareceram de forma significativa no Estado de Santa Catarina, segundo
Marcon (2005), esta prática começa a ser observada de forma mais consistente (embora
em focos isolados), e dá indicativos de amadurecimento profissional, e da percepção dos
profissionais da necessidade de sistematização e produção do conhecimento na área, bem
como da necessidade de se descrever procedimentos de atuação, além de incrementar sua
capacitação profissional. Nesse sentido, este projeto, dentro da necessidade de acrescentar
estudos na área vem atender a uma necessidade local, o Hospital Regional Alto Vale.

Complementando este fato, Sebastiani (2005), afirma que o não investimento em
pesquisas em Psicologia Hospitalar implica numa crescente distorção dos trabalhos de
ordem prática, fomentando ações focais emergenciais (e não preventivas, indicadas pela
OMS) e mantendo o distanciamento entre a academia e os profissionais (relação
multiprofissional que é tão importante nessa condição) que estão na linha de frente
enfrentando as imensas demandas referentes a problemas de saúde da população.

Almeida (2000), coloca que é crescente o número de hospitais que tomam
consciência da importância de se manter profissionais da área de psicologia para o
atendimento de seus pacientes, principalmente, nas situações que envolvem diagnósticos
de doenças como o câncer, a AIDS, a internação em Unidade de Terapia Intensiva e casos
de amputação de membros.

Segundo João, existe também outro aspecto. “Uma coisa é lidar na faculdade, na

teoria e no estágio, que pouco existe de responsabilidade, pois faz-se exercícios básicos e

sempre sob orientação, e outra coisa é lidar no cotidiano, na prática”. Ele ressalta que tem
médicos que evitam e até fogem de um contato ou relação com a família. Outro problema
da formação apontado por ele, pelo menos na Universidade Federal de Santa Catarina (e
em outras universidades do país) é o conservadorismo que exclui as outras ciências, entre
elas, a própria Psicologia. Considera ainda que, a maneira de lidar com  relações conflituosas
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dependeu sim da sua formação, mas o que valeu mesmo foram as vivências pessoais. E
aqui ressaltamos as vivências da trajetória de vida de uma pessoa “o que me ajudou foi ter

que enfrentar a morte de uma pessoa querida na minha família, minha avó” (JOÃO).
Confrontamos aqui outras visões que informalmente o conhecimento popular ressalva, “O
médico não precisa ter um câncer para saber sobre ele, o padre não precisa casar para
entender de casamento” (dito popular), e observo a importância da vivência pessoal, pois
se impele uma relação e a força que repercute uma forte emoção, na formação de sentidos
e significados individuais.

[…] emoção e o sentimento não são entidades absolutas ou lógicas do nosso
psiquismo, mas significados radicados no viver cotidiano, isto é, modos de sentir e
significar a experiência vivida que afetam nosso sistema psicológico que são
expressos e mediados por modos especialmente construídos de manifestação e
significação de emoções. (MOLON, 1999, p.13)

Com relação a isso Siegler (1977, em CHIATTONE, 2003), aponta que esse tipo de
significação se estende a sociedade, visto que, pela impossibilidade de vivenciar
conscientemente a própria morte, vivemos com uma relação de vivências da morte dos
outros membros da sociedade na qual pertencemos. Desta forma, é dela que socialmente
apreendemos os ritos, os mitos e tomamos consciência desta realidade. Sentindo, chorando
e nos angustiando cada um em sua forma pessoal, sem que ninguém escape, negamos a
morte, que segundo Morin (1975, em CHIATTONE, 2003), é consciente objetivamente,
mas que é coberta pela apreensão subjetiva, com esperanças imortais ou transmortais
através de crenças religiosos.

Para a médica Juliana, da mesma forma, conclui que foi a prática cotidiana que
fomentou as formas de enfrentamento do seu exercício médico. O mesmo foi concluído
pela psicóloga Maria:

Tive experiência na minha formação, no estágio que eu tive no hospital universitário.
Por isso apesar de estar formada a pouco tempo e estar a pouco tempo no hospital,
eu me preparei na formação. Mas a experiência e a forma como lhe dar com essa
situação de sofrimento se deu pelo trabalho. Pois o desafio de enfrentamento se dá
não pela falta ou não de confiança, somente pela falta de costume. (MARIA)

Rey (2002), assinala essa questão teoria e prática, dizendo que a teoria não serve
para adequar a prática, ela não poder ser vista como algo cristalizado, a teoria também é
processo, e ela precisa ser construída a cada momento. Foucault, sob esta ótica de avaliação,
argumenta que: “Nenhuma teoria pode se desenvolver sem encontrar uma espécie de muro e
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é preciso a prática para atravessar o muro.” (1979, p.70) Ela nada mais é construção da
interpretação humana da realidade, de idéias humanas que podem ter erros, conflitos e
irrealidade. A tensão entre teoria e prática é necessária para a produção de conhecimento,
num contínuo cuidado para evitar dogmas e verdades absolutas, tanto na experiência pessoal
da prática, quanto da teoria. E essa noção de experiência e teoria acaba refletindo nos impactos
subjetivos, na forma em que o médico lida com a morte da criança que abordaremos a seguir.

A MORTE DA CRIANÇA E OS IMPACTOS NA SUBJETIVIDADE DO MÉDICO

Quando se trata de analisar os impactos subjetivos na realidade do médico é relevante
ressaltar um conceito que pode ser considerado até sinônimo dessa condição, a afetividade.
“Do ponto de vista constitucional do Aparelho Psíquico, pode-se definir Afeto como sendo:
‘a forma do indivíduo lidar com presenças e ausências na vida’.” (FONGARO, 2003, p.38)
Afeto denotado do verbo afetar, isto é, os impactos subjetivos que se torna inerente a prática
cotidiana do médico, no que concerne em lidar com as perdas que se referem a morte, e
dela todo o silêncio, responsabilidade e angústia.

Segundo Chiattone (2003), a morte é excluída da vida das pessoas, pois afastando
esse medo o ser humano acaba se apegando mais na materialidade dos bens de consumo,
o que serve como “arma” capitalista na sociedade atual. Deste efeito, e de muitos outros,
se encontra o peso da responsabilidade do médico contra todo esse apego e luta para
manter o projeto de vida familiar “aceso no foco” da esperança, da cura e do salvar. Sobre
essa situação, o médico pesquisado acrescenta que:

O peso do saber médico, a responsabilidade da cura a gente lida com a família
através da conversa. Até no juramento médico não juramos pela cura, mas sim
pela minimização do sofrimento. Tem situações que nos sentimos muito mal, pois
a família nos bota na parede, mesmo fazendo tudo de nós e os aparelhos. O problema
não é a nossa responsabilidade, é que muito depende de como a criança reage, aos
tratamentos, incisões, aparelhos, medicações, dependemos dela também e isso
avisamos para a família de imediato. (JOÃO)

O saber do médico como verdade exercida sobre os outros, se transforma num
exercício de forças, uma relação de poder. Segundo Foucault (1979), não por ter uma
verdade universal, mas pela posição simbólica que ocupa. “Seu poder e o efeito que produzia
sobre o doente, mais ainda que seu saber e a verdade daquilo que dizia sobre a doença.”
(FOUCAULT, 1979, p.123) Esse saber-poder ao mesmo tempo em que é positivo para o
médico para fazer o paciente aderir tratamento, acreditar diagnóstico, entre outros; é



125Revista Caminhos, Rio do Sul, v. 7, n. 1, p. 111-135, jul./dez. 2006

extremamente conflituoso para ele frente a pressão, por exemplo, de pais que querem que
seus filhos sejam salvos, única e exclusivamente sob a sua competência.

Assim sendo, a médica Juliana, complementa que uma de suas atitudes é a de
informar para os pais toda a gravidade do quadro de saúde no qual a criança de encontra:

Se a criança está recebendo ventilação mecânica, ou seja, se ela estiver respirando
com a ajuda de aparelho, se a criança está recebendo um medicamento para
controlar a pressão arterial, e que principalmente que a criança está recebendo
toda a estrutura que ela precisa para se manter viva. (JULIANA)

Ela declara que informa o quanto grave é cada caso, mas não deixando de dizer que
estão investindo todo o possível para salvar a criança, mas que não depende só deles,
depende do organismo da criança também reagir. Ela também sente todo um peso em
cima do resultado da cura:

É muito estressante, pois eles depositam uma confiança muito grande na gente e na
estrutura, e nem sempre a gente pode corresponder em função de que existem casos
muito graves que independem de tudo que seja feito[...] e a criança não resiste. Então,
nesse momento de dar a notícia do óbito é uma situação muito delicada. (JULIANA)

Existe aqui um contraponto, segundo Silva (2004), de médicos que estão habituados
na faculdade de medicina a treinar com cadáveres desprovidos de reação, de subjetividade.
Existe ainda, uma identidade (representação) social a zelar do profissional de medicina
que são técnicos racionais da saúde humana, “senhores da vida e da morte”, constituídos
de um “saber-poder” de curar as pessoas. Existe uma aprendizagem de racionalidade dentro
do curso, e da própria sociedade que cultua a vida, a produtividade, corpos belos e
reprodutivos e de um sistema capitalista que retro-alimenta esse movimento para eficiência
e para o consumismo. Esse é o peso da impotência de situações que são inevitáveis.

A gente se sente muito impotente, e a gente acaba se envolvendo emocionalmente,
pois a maioria aqui também é pai e é mãe, então a gente acaba fazendo um certo grau
de transferência nesse momento do sofrimento, entendeu, e isso não nos impede de
tratar de fazer toda técnica certa, mas assim, é uma perda que a gente também sofre
junto com a família e só tu perder uma criança para entender. (JULIANA)

De acordo com a entrevista, foi questionado se existe uma certa mecanização por
parte dos médicos, pelo fato de que tantos são os enfrentamentos na prática médica e se disso
acabam tendo armas estratégias para o próprio sofrimento. A resposta de Juliana foi “não”:
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Não existe um tipo de postura entende, não é uma receita de bolo, tem famílias que
você se envolve mais, tem família que você acaba se envolvendo menos, tem casos
que são mais chocantes, tem umas tragédias realmente, que são coisas, sabe,
absurdas do aspecto social. Então, você não fica imune, você não fica vacinado.
Você sofre em toda perda, mesmo você vendo, estou a vinte anos formada, e cada
criança que eu perco é um sofrimento, não existe um meio de se proteger, de ficar
imune aquele tipo de coisa. È uma vida que você está perdendo, é uma coisa muito
impotente por que você, no ímpeto nosso de querer melhorar cada dia para salvar,
você esgota todas as possibilidades, a gente não entrega os pontos, a gente vai até a
última. E a gente acaba sofrendo também. Porque acaba sendo muito interessante
trabalhar dentro da UTI, a gente acaba envelhecendo mais cedo, a gente se estressa
muito aqui dentro, porque o limite aqui é[...] toda hora, é a cada momento. A cada
quinze minutos chega uma criança grave, bota a emoção na geladeira e oh[...]
manda a razão em cima para tentar melhorar, tentar salvar. (JULIANA)

Esse tipo de reação é posta em todos momentos. A médica deixa claro que a relação
com a morte é difícil e que lidar com a morte de criança é ainda pior. É nesse sentido que
ela manifesta seus significados atribuídos neste contexto, que se modifica a cada momento,
e a ele se advém como produto histórico de re-significações e apreensões subjetivas na
relação com sua prática profissional. “[…] sentimento é histórico, que de fato se altera
em meios ideológicos e psicológicos distintos apesar de que nele reste sem dúvida em
certo radical biológico, em virtude do qual surge essa emoção.” (VIGOTSKI, 1996, p. 127).
Isso se retrata relacionando com que, segundo ela, não é uma questão de “ser forte ou
não”, é uma questão de estar mais preparada para este trabalho, pela formação e pela
experiência de sua história.

Não existem armas para o sofrimento... todos choram. Mas existem daí o
contraponto. Pois tem crianças que chegam aqui em estado gravíssimo e
conseguimos salvar, Aí dá o contraponto. Nós nos motivamos para continuar. Um
reforço. (JULIANA)

Disposto a isto, a própria UTI incute um acontecimento esperado quanto a morte e
a partir daí os médicos criam mecanismos de enfrentamento que muitas vezes acabam não
percebendo, pois aprenderam sempre a cuidar da vida e não da morte. O que é necessário
discernir, segundo Martins (2000), é que ser um bom profissional, não quer dizer ser
alguém sem sentimento, medo, angústia e dificuldade. É ser capaz de assumir todas essas
dificuldades, e não deixar que elas sejam empecilho para ir a busca de soluções.

Partindo desse pressuposto, falamos de como a relação médico-paciente se
cristalizada historicamente. Segundo Silva (2004), existe uma concepção de que o cuidador
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tem o poder de curar, e não precisa ser cuidado. Cabe aqui o alerta e até advindo da fala da
Juliana, de todo sofrimento psicológico do médico na relação com a doença e a morte.
Cabe, não tão somente levantar o problema, mas sim caminhar para que se reveja essa
relação, que se resgate o papel do médico, também como um ser que possui subjetividade,
que sofre, que chora, que sente. E que o cuidador seja cuidado, para que se caminhe numa
direção de mais qualidade, humanização e respeito a ambas as partes no atendimento
médico-hospitalar.

O DESAFIO DOS MÉDICOS AO PASSAREM A NOTÍCIA A FAMÍLIA DA MORTE DE
UMA CRIANÇA

Neste ponto, o enfrentamento do médico em relação à família parece se tornar
ainda mais doloroso. O médico não enfrenta a simples dor da perda no rosto dos pais.
Segundo Fongaro (2003), existe toda uma manifestação psicológica além, a esperança.
Pois foi ela, a esperança, que permaneceu enquanto projeto de vida que os pais tinham
para o futuro da criança, e aonde depositaram todas as expectativas de cura. E destes
fenômenos psicológicos ainda:

Evidencia-se, em conseqüência, intensa desestruturação familiar, desencadeando-
se forte sofrimento causado pela angústia de morte. A família perde sua conexão
com o mundo habitual e o controle que exercia em sua estrutura pelas intensas
vivências advindas pelo tratamento, pelo temor ao desconhecido, pela necessidade
de constantes internações, tratamentos às vezes onerosos, pelo contato obrigatório
com diferentes profissionais, pela exposição de sentimentos, pela perda, enfim, do
controle do próprio destino. Ressalta-se também a perda da aptidão e plenitude de
raciocínio decorrente da própria situação ameaçadora em si que traz questões
sem respostas: “Por que isso foi acontecer com meu filho?”; “Aonde foi que eu
errei?”; “Ele conseguirá suportar?; “O tratamento será efetivo?”; “Posso confiar a
vida de meu filho a esses profissionais?” (CHIATTONE, 2003, p.107-108).

Essa relação se compreende desde a entrada da criança ou bebê na UTI. A relação
dita pelos nossos pesquisados, a cumplicidade e verdade das informações do estado clínico
da criança a cada passo, sem utilizar nenhum mecanismo de alívio instantâneo, pois que a
realidade, neste caso, gera angústia, mas adentra ao processo de elaboração do luto na
família, evitando que a morte inesperada seja ainda mais dolorosa.

Segundo Solnit e Green (1979), a morte de uma criança desperta no adulto a
ansiedade de que alguém morre sem ter se realizado, sugerindo que o ocultamento
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da verdade (seja por engano passivo ou engano aberto) prejudica a elaboração do
luto, transtorna a evolução da criança a morte e perturba o vínculo dessa criança
com o mundo adulto. (CHIATTONE, 2003, p.85)

Esse processo também é identificado pelos médicos investigados nesta pesquisa:

Eu conto tudo para os pais da situação. Quando são adultos teoricamente temos
que contar, mas daí é diferente. Com os pais da criança não adianta a gente esconder.
Tem casos de pacientes que vem transferidos de outros hospitais com desculpas do
tipo “seu filho só está sendo transferido para ser melhor atendido” e parece que
jogam a responsabilidade para nós dizermos que a criança está em estado grave,
que vai ter seqüelas. (JOÃO)

Pode-se observar que na medida em que a conduta médica seja da revelação do
estado de saúde do paciente à família, ela irá sofrer, durante todo processo. Agravando
esse fato, Chiattone (2003), destaca que além do conflito individual de cada membro da
família frente à iminência de morte da criança, a família deve enfrentar o problema em si
da criança, estando, evidentemente, quase sempre incapacitada e fragilizada para tal
exigência, o que dificulta e agrava a redistribuição de cargas afetivas, necessárias para a
manutenção da estrutura familiar nessa situação crítica. A notícia de morte proferida pelo
médico, segundo o autor, pode ser considerada uma “bomba sobre uma base congelada e
desestruturada.”

No decorrer das entrevistas delineou-se um padrão das respostas quanto a situação
da notícia. A dificuldade enfrentada pelo médico para comunicar a notícia da morte de
uma criança aos familiares ficou clara na objetivação de situações particulares evidenciando
que a busca de melhores resultados em todo processo é necessidade para ambos os lados:

Situação sempre difícil, meu primeiro óbito foi do filho de um amigo meu.  […]
Mas te digo, meu primeiro foi difícil. E olha que eu não sou muito de chorar. Mas
o pai da criança era um amigo de infância, cresceu comigo, jogava tênis de mesa,
bola, imagine a situação...(JOÃO)

Mostrada a realidade desta dificuldade, neste artigo problematizamos o fenômeno
da notícia.

Ainda sobre a pesquisa realizada com 29 profissionais de saúde no Hospital das
Clínicas da UNESP, por Rodrigues (2003), obteve-se informações que apontam para algumas
condutas dos médicos que dão a notícia de morte da criança. Isso, dentro de uma
necessidade da comunicação que busca encontrar elementos básicos de um mesmo universo
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simbólico entre o médico e os familiares, e de referenciais que tornem o processo efetivo em
direção ao objetivo, a minimização do sofrimento. De acordo com o Protocolo CLASS
(RODRIGUES, 2003, citando PETRILLI et al., 1999), mostra-se que existem passos para esse
processo. Que variam entre contexto físico (local apropriado, individual e sem interrupções;
com disponibilidade de tempo); habilidade de escutar (criando um clima de acolhimento
entre profissional e família); conhecimento (expor claramente todo processo, verificar a
receptividade, acolher os sentimentos que surgiram); estratégia (esboçar um pequeno roteiro
a partir da experiência, também considerando a resposta do paciente). Além dessas
informações, sua pesquisa demonstra outros cuidados dos médicos como a preocupação de:
adequar a terminologia técnica a família; tentar garantir o entendimento do processo; visualizar
o efeito das palavras que vai dizer; olhar nos olhos enquanto fala com eles; saber o que vai
falar; características da família (nível sócio-econômico e cultural (religioso).

Nossos pesquisados também apontam algumas táticas de enfrentamento, explicitando
que existem condutas específicas de médicos de acordo com sua relação vivenciada
(histórico-social), segundo Molon (1999,) seguindo uma configuração absolutamente
particular a partir de sua trajetória.

A notícia a gente tenta falar numa linguagem deles, mais simples do que a técnica.
(JOÃO)

A notícia depende muito de cada médico. […] Todo processo depende muito de
cada médico, tem médico que a família entra e ele sai. (JOÃO)

Já vão criando um discurso, não direto ao ponto, mas aos poucos, para comunicar
a notícia da morte a família. Já na fase terminal eles começam a abordar o assunto:
“olha não está muito boa a situação do seu filho” Mas já percebi problemas. Pois
“eu já cheguei a falar que tinha uma notícia não muito boa para contar. A mãe já
caiu no choro. (JULIANA)

Contrapondo esse preparo apontado por Rodrigues (2003), em muitos casos não
existe a formalidade de um relato aos pais, em uma sala fechada, juntos a toda equipe. O
próprio contexto de tensão, angústia da relação médico-família, adianta o processo da notícia:

E é claro, quando a gente liga para a família 3 horas da manhã para que venham no
hospital, eles já esperam a notícia. Às vezes só um abraço, só umas palavras bastam,
quando eles chegam aqui. A notícia às vezes se resume em dizer: nós fizemos tudo
que podia ser feito para salvar o seu filho, nos esforçamos o máximo mas infelizmente
veio a óbito. (JOÃO)
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E ainda mais do que isso, pode-se observar segundo as falas dos médicos aqui estudados,
que muitas vezes não existem fórmulas. Na verdade elas existem, mas sem garantia de
funcionamento efetivo quanto a minimização do sofrimento médico-família. O caminho não é
antecipado, preocupa-se com o depois, com a reação da família. Pois, segundo Chiattone (2003),
cada membro da família apresenta uma forma peculiar de sentir e expressar seu sofrimento,
perante a situação de doença e morte. E essa situação é relacionada com as relações sociais e
históricas construídas pelos sujeitos com esses eventos, uma reação é construída.

(Onde) a palavra é um excitante, a palavra pronunciada é um reflexo que cria esse
mesmo excitante. Estes reflexos reversíveis, que originam uma base para a
consciência […], servem de fundamento para a comunicação social e para a
coordenação coletiva de comportamento. (VIGOTSKI, 1999, p.17)

Esses significados das palavras proferidas pelo médico na notícia geram as emoções.
Mas essa condição intrapsicológica da emoção-reação, segundo Molon (1999), fora dessa
forma, antes interpsicológica, ou mesmo segundo Rey (2003), (re)produzidas numa
subjetividade social em confronto com a apreensão subjetiva individual, ou internalização
intrapsicológica. Destes ao processo de hospitalização, doença, e morte.

Existe um modo muito pessoal de lidar com a notícia. (JOÃO)

A forma que nós temos aqui a notícia é mais em cima da reação da família, é dar
suporte a família. Se precisar chorar, choramos. Ela acaba sabendo tudo que
acontece das reações de seu filho. Lá na hora de contar, é sempre um choque, não
tem como evita. Cada família manifesta a emoção de forma diferente. E é para essas
formas de reação que temos lá os técnicos. Psicólogo, assistente social, médico
para dar atenção para o depois, se a família precisar acompanhamento, pois nós
médicos também não podemos ficar o tempo todo com eles. Tem mais crianças na
mesma situação esperando por mim. (JULIANA)

A forma como é dita a notícia cada médico faz diferente, cada família reage diferente,
e é assim que nós também aprendemos como lidar com essa situação. (JOÃO)

Não existem regras para a notícia, pois as reações das famílias são diversas, dão
sentidos e significados diferentes. Quando morre, a pós-morte é encaminhada a
família para a psicóloga para conversa - acolhimento. (MARIA)

Segundo Chiattone (2003), essa situação é necessária, pois, como dito, cada membro
da família reagirá de uma forma diversa esse sentir e expressar seu sofrimento no momento
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da morte. Cabe, segundo esse efeito, preparar a família para, como aponta Klüber-Ross
(1998), trabalhar os estágios do processo de morrer. Esses não são fixos ou cristalizados,
demandam manifestações psicológicas comuns nos familiares, e a isso chamamos de “luto”.
A autora apresenta que as primeiras reações se encontram na fase de choque e negação,
depois uma de raiva e ressentimento com auto-análises de culpa pela acontecido,
prosseguindo de tristeza depressiva até chega a condição de aceitação e volta a um cotidiano
mais organizado. São essas fases pré-visualizadas, que demandam da relação criança-família,
que podem ser superadas (até o nível da aceitação da morte) mais rapidamente e
efetivamente. Se o acompanhamento psicológico acontecer no processo terminal do paciente
focado num viés onde a realidade se impõe, nesta hora onde a explosão de sentimentos só
regulada com remédios muitas vezes só tende a piorar a situação. Chiattone (2003), anui
que esse acompanhamento psicológico é necessário, visto que, essas reações depressivas
tanto da criança hospitalizada como de sua família ao perder um filho, são esperadas e
necessárias para a adaptação do processo de luto.

Torres (1990), chama a atenção para a necessidade de um suporte terapêutico
emocional que possibilite aos pais dar a assistência de que a criança necessita, preservar
os irmãos e permitir a equipe continuar terapeuticamente útil e suportiva, evitando assim o
doloroso isolamento psicológico.

Desta forma, são esses procedimentos que aumentam a chance de minimização do
sofrimento da rede familiar exposta, onde a forma com que é dada a notícia não marca tão
drasticamente a dor da família, posto que o fato da morte é o fenômeno que eles irão
significar mais intensamente e o que os familiares precisarão (re)produzir em um novo
projeto de vida sob esse novo aspecto... “Meu filho morreu! (Mas o que ele foi) amado não
se foi, pois agora eu o carrego comigo e não posso perdê-lo nunca.” (CHIATTONE, 2003,
p.131 citando PINCUS, 1989)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muitas foram as descobertas que pudemos perceber na caminhada desta pesquisa.
Foi possível criticamente identificar a relevância social e científica do trabalho aqui
apresentado, sendo que, a Psicologia coloca-se em um papel crucial no contexto hospitalar,
mais precisamente no que diz respeito ao ambiente da UTI infantil. É preciso atentar ao
fato de que tanto a família quanto a equipe de saúde precisam de preparos especiais para
lidar com a realidade que enfrentam diariamente, a morte. Essas reflexões foram identificadas
nos relatos dos entrevistados e merecem atenção especial por parte do ensino de graduação
e das próprias instituições de saúde.
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Podemos então, considerar que a notícia seja a relação mediada pela linguagem
entre o médico e a família, acontece num intercâmbio coberto de signos que repercutem
em significados sociais, sentidos subjetivos e emoções, em sujeitos não abstratos e nem
individuais, mas constituídos sócio-historicamente. (REY, 2003; MOLON, 1999)

Distinguimos quanto a ela, que existem procedimentos éticos e usuais perante a
necessidade de que a notícia seja transmitida coerentemente, enquanto melhoria e excelência
no exercício de atendimento em saúde. Mas pelo fato de as pessoas se constituírem enquanto
sujeito diferentemente na relação histórica-social intra e inter-psicologicamente, surge a
necessidade de amparo e acolhimento às diferentes reações (emoção construída) da família
no momento da comunicação, que segundo Rodrigues (2003), podem advir: choque,
agressividade, desejo de morte, culpa.

Ainda consideramos a situação dos cursos de medicina no país não prepararem o
médico para esse enfrentamento, demonstrando a necessidade de uma formação que aborde
as relações conflituosas do médico com a família, paciente e equipe de saúde em todo
processo de hospitalização e morte. Destacamos ainda, a importância do psicólogo para
lidar com os conflitos dos familiares do paciente, e estabelecer uma rede multiprofissional
de assistência.

É importante que um trabalho da psicologia respalde a equipe de saúde não apenas
no momento do diagnóstico, mas também em todo o processo de tratamento e
desenvolvimento da enfermidade, para que a família sinta, apesar das dificuldades
encontradas, que é apoiada por profissionais confiáveis e que está sendo feio o
melhor para seu filho e para toda a família. (RODRIGUES, 2003, p.244)

Essa relação é justificada, pois mesmo com os médicos alertando desde o início
sobre o real estado clínico da criança, observa-se a necessidade de oferecer
acompanhamento psicológico as famílias e a própria equipe de saúde (o médico também
sofre, não é isento de significações e sentimento), de forma com que os preparem para o
enfrentamento do luto e do fenômeno da morte.

Se basearmos mais na reação da família a notícia, sendo essa reação-emoção
construída sócio-historicamente, devemos então trabalhar psicologicamente com a
construção dessa significação quanto hospitalização e morte. Abordando crenças e fantasias,
não negando que ocorra sentimento-sofrimento no momento da passagem da notícia, mas
que se esses significados podem ser trabalhados a partir de um acompanhamento psicológico
focado na relação e história da rede familiar neste processo descrito.
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O MAPEAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E

ADOLESCENTES NA REGIÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

Micheline Ramos de Oliveira1

Joice Danusa Justo2

Resumo: A finalidade deste artigo é divulgar os resultados da pesquisa que objetivou conhecer as características do
fenômeno da violência sexual contra crianças e adolescentes no Alto Vale do Itajaí. Os dados foram coletados por
meio dos processos crimes e alguns inquéritos policiais nos fóruns de Rio do Sul, Ibirama, e Ituporanga. Esta é uma
pesquisa documental, com ocorrências datadas de 1996 a 2003. Foi utilizado um roteiro pré-estabelecido que
define os seguintes dados: tipo de violência sexual; denunciante da violência sexual (escola; família; vizinhos, outros);
município; zona rural ou urbana; perfil do autor da violência (idade, profissão, nível sócio-econômico, relação de
parentesco com a vítima, tempo de convivência com a vítima); perfil da “vítima” (idade, tempo de convivência com
o “agressor”, relação de parentesco com o agressor). Os dados demonstraram que a grande maioria das ocorrências
corresponde a casos de violência sexual incestuosa, praticada pelos pais ou padrastos, sublinhando que a violência
sexual praticada contra meninos é pouco denunciada. Considerando esta característica, que talvez seja o ponto que
mais chame a atenção, se fez necessário refletir sobre a estrutura familiar da vida citadina em foco, problematizando-
a numa perspectiva histórica e cultural, bem como a variedade e multiplicidade de organizações sociais distintas,
fazendo uso de uma abordagem interdisciplinar, utilizando a psicologia e também os estudos da antropologia e
sociologia para uma compreensão ampla dos significados que envolvem tais situações, visando uma produção de
conhecimento que contribua futuramente com a realização de ações condizentes com as necessidades.
Palavras-chave: violência sexual, incesto, crianças e adolescentes.

Abstract: The aim of this article is to spread the results of the research which aimed to know the characteristics of
sexual violence phenomenon against children and adolescents from High Valley of Itajaí. Data were collected by the
means of crime processes and some police inquiry in Rio do Sul, Ibirama and Ituporanga foruns. This is a documental
research, with occurrences dated from 1996 to 2003. It was used an anteriorly established schedule which defines
the following data: types of sexual violence; sexual violence denouncer (school; family; neighbourhood; others);
municipality; rural or urban zone; the violence author’s profile (age, carrer, socio-economic level, kindship relation
with the victim, time of sociability with the victim); “victim” profile (age, time of sociability with the “aggressor”,
kindship relation with the aggressor). Data shown that the great number of occurrences correspond to incestuous
sexual violence, practised by the parents or step-parents, underlining that sexual violence practised against boys is
little denounced. Considering this characteristic, that may be the more attractive point, it is necessary to reflect about
the familiar structure of the citzen life in focus, from a historic and cultural perspective, just like the variety and
multiplicity of distintive social organizations, making use of an intedisciplinar abordage, using psychology and also
anthropology and sociology studies to an large understanding of the meanings involving such situations, aiming an
knowledge production that in the future can contribute with the achievement of actions suitable with the needs.
Keywords: sexual violence, incest, children and adolescents.
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QUESTÕES METODOLÓGICAS

Esta pesquisa surgiu impulsionada pela necessidade de uma produção de
conhecimento acerca da violência sexual contra crianças e adolescentes que abrangesse o
fenômeno tal qual ocorre especificamente no Alto Vale do Itajaí. Esta necessidade se deve,
entre outros fatores, ao grande número de ocorrências provenientes desta região e à carência
de dados contextuais existentes para subsidiar a atuação do poder público com relação a
esta realidade. Contudo, trata-se de uma temática complexa, como todas que trazem o ser
humano como objeto de estudo. Sendo assim, para dar conta deste fenômeno, torna-se
necessário algo mais que um mapeamento puramente estatístico.

Para melhor introduzir e explicar os objetivos desta pesquisa, se faz necessário
uma breve explanação da problemática que envolve as questões de método em pesquisa
com seres humanos. O método das ciências ditas naturais tradicionalmente consagrado
como modelo de ciência, não surgiu tendo o homem como objeto do conhecimento,
entretanto, foi historicamente “adotado” pelas ciências humanas  como a forma mais eficaz
de conhecimento. Conseqüentemente surgiram algumas controvérsias teóricas que
questionaram se este método tradicional (utilizado na matemática, física, química etc)
teria a mesma validade ao se tratar de seres humanos, pois a dificuldade de medir, prever
e tabular fenômenos humanos é indubitavelmente reconhecida por qualquer cientista.

Esta complexidade está integrada com algo específico da constituição humana: a
subjetividade. De acordo com Bock (2001) a subjetividade como uma das principais
categorias de análise da psicologia atual, expressa, como experiência individual, o conjunto
de vivências históricas e sociais do sujeito. Definida dialeticamente em uma constante relação
entre o indivíduo e o meio, a subjetividade tem base relacional e contextual, diz respeito à
especificidade de cada um, às experiências que diferem de sujeito para sujeito.

No mesmo viés, Sartre (1997) pontua que o homem não nasce pronto, cada indivíduo
apreende com a interação social, aquilo que foi construído historicamente através dos
tempos pela sociedade humana, o que a natureza não lhe proporciona. A subjetividade é
compreendida no plano individual, possuindo assim uma inegável constituição de vivência
e experiências únicas, pessoais, históricas e contextuais. Contudo é igualmente fruto de
uma interação com uma cultura específica, sendo esta indissociável do processo de
constituição do ser humano como tal.

Neste sentido, ao se assumir a subjetividade como objeto de estudo de uma pesquisa,
não se pode deixar de evidenciar a diversidade humana, tornando-se indispensáveis
procedimentos metodológicos que compreendam o fenômeno em sua totalidade.

Vale salientar, que esta é uma pesquisa documental. Inicialmente optou-se por
trabalhar somente com os processos já encerrados, com o intuito de absorver maior
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veracidade e obter um grau mais elevado de informações provenientes dos documentos
judiciários. Porém ao longo do processo, foi constatado que desta maneira iriam ser
prejudicados alguns dados imprescindíveis de serem obtidos. Se a amostra fosse apenas os
casos já sentenciados, seriam deixados de lado inúmeros processos em andamento, que se
mostraram uma importante fonte de informação, reconhecendo que ao coletar dados de
inquéritos policiais (com uma certa deficiência de informações por se tratarem de casos
quase que imediatamente arquivados) com o intuito de obter uma estatística do número de
denúncias, o resultado estatístico se torna influenciado por uma gama de casos de denúncias
consideradas a longo prazo, infundadas.

Assim, a amostragem se concentrou em casos de violência sexual contra crianças e
adolescentes que chegaram à delegacia de polícia, a partir do momento em que passaram
a ser inquéritos policiais e/ou processos crimes, estes compreendidos no período de 1996-
2003, coletados nos fóruns de Rio do Sul, Ituporanga e Ibirama.

 Por fim, atenta-se para o fato de que o homem concreto, tal qual se apresenta,
muitas vezes é perdido, reduzido pela simplificação estatística, portanto a utilização de
dados estatísticos na apresentação dos resultados desta pesquisa não almeja de forma
alguma tecer generalizações. Portanto os números aqui apresentados estão acompanhados
de uma análise descritiva.

A PROBLEMÁTICA DA VIOLÊNCIA

Várias são as áreas do saber que se propõe a estudar a(s) violência(s), sua origem,
suas formas e conseqüências, enfatizando a complexidade que abarca este fenômeno. Estudos
no âmbito da violência presente em relações que envolvem aspectos emocionais e afetivos
recebem considerável desenvolvimento teórico sob a denominação de violência doméstica.
A violência sexual contra crianças e adolescentes pode ser vista também sob este conceito,
sendo que a literatura especializada constata uma característica que esta pesquisa veio
também confirmar: A violência sexual contra crianças e adolescentes ocorre
fundamentalmente no espaço doméstico, sob a forma de incesto.

 Grossi (1998), ao discutir o fenômeno da violência contra a mulher, faz uma
importante distinção entre violência e agressão, permitindo relativizar a associação já
tradicional de mulher vítima. Afirma que a agressão pode vir a se tornar uma “troca”, uma
vez que admite à pessoa agredida a possibilidade de defesa. A violência não deixa de ser
uma agressão, porém esta aniquila a capacidade de reação dando fundamento ao termo
“vítima”. Por conta desta diferenciação o uso do termo “violência” ficaria um tanto mais
restrito, porém, ainda assim é amplamente utilizado, mesmo em situações em que é possível
defender-se das agressões. É neste sentido, que a violência sexual contra crianças e
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adolescentes cabe genuinamente no conceito de violência, pois considera-se que a criança
não tenha capacidades físicas e psicológicas para lidar com agressões sexuais.

Com relação à violência conjugal, a mesma autora aponta que, ainda mais intrigante
que a enorme incidência destes acontecimentos, é o fato de que grande parte das mulheres
vítimas de violência doméstica, apesar das campanhas de incentivo à denúncia nos grandes
centros, da disponibilidade das delegacias da mulher e da opinião pública a seu favor,
permanecem convivendo com esta situação.

Muitas análises são feitas para explicar este fenômeno, algumas argumentando a
dependência econômica das mulheres em relação aos maridos, a sociedade patriarcal que
concebe a mulher como uma posse masculina e conseqüentemente como vítima, etc, porém
Grossi (1998) chama a atenção para a complexidade que caracteriza este fenômeno e
atenta para o fato de que a violência é constituinte destas relações. Contudo, fazer tal
afirmação não significa se posicionar a “favor” dos usos da violência, mas sim, adotar uma
atitude acima de tudo profissional, objetivando conhecer este fenômeno e encarar a
concretude sem mitificações, preconceitos e simplificações.

A própria vitimização pode ser questionada quando se trata de conflitos conjugais,
uma vez que a violência aparece como uma construção, muitas vezes como algo fundante
das relações. Por isso, o termo “vítima” quando utilizado nos casos de violência contra a
mulher, muitas vezes é precoce e deveria aparecer entre aspas, pois apesar desta discussão
ser um tanto polêmica, há que se considerar as agressões mútuas.

Neste mesmo viés, Gregori (1992), em uma análise antropológica das relações de
gênero, procura desmanchar o modelo determinista de mulher vítima e homem agressor
desenvolvendo um discurso que trata a violência de certa forma, como algo que pertence à
vida conjugal, provocando jogos eróticos, rituais que promovem o prazer e fazem parte da
sexualidade humana. Segundo a autora, no início do “jogo”, homem e mulher contribuem
igualmente com a cena, discutindo com o objetivo de obter a “última palavra”. O emprego
de um xingamento representa um movimento de ruptura, transgredindo aquilo que
representa o “estado normal” do casal, é um caminho para a obscenidade, palavrões ou
‘cenas’ de violência que acaba sendo constituinte da relação.

Prosseguindo, na análise de Rifiotis (1997), as várias teorias que aparecem para
interpretar o fenômeno geral da violência na contemporaneidade, fundamentam o argumento
que conceitua a violência como sendo herança de nosso passado evolucionista, onde a
evolução se deu no momento em que o mais forte impera sobre o mais fraco, justificando
o uso da força neste contexto. Quando a violência é tratada deste modo reducionista,
limitam-se suas possibilidades e seu estudo aprofundado, afastando-se do ser humano e de
sua sociedade atual,
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“[...] os discursos que se identificam com a modernidade têm na violência uma ‘parte
maldita’, a marca de um passado remoto, ou mesmo primordial, uma ‘sobrevivência’como
diriam os evolucionistas para sublinharem que o seu único sentido seria o de ser um elo
da cadeia que nos prende ao passado. Nestes discursos a violência é representada como
arcaica e exterior. Ela é apresentada como uma parte estrangeira da experiência social,
uma ameaça ao consenso, um ‘arcaísmo social’ a ser eliminado. Assim, a erupção de
situações de violência é concebida como uma ruptura, provocada por um elemento não
integrado, sempre surpreendente e fora de tempo e lugar.” (RIFIOTIS, 1997, p. 15).

Apesar desta ser uma linha de pensamento bastante difundida, Rifiotis (1997)
defende que existe uma necessidade de ultrapassar este paradigma a fim de se buscar uma
reflexão que compreenda a violência em sua “positividade”, ou seja, fundamentalmente
sem juízos de valor, assumindo a diversidade humana, os diferentes processos de produção
de subjetividade, os diferentes modos de se relacionar, trabalhando com o fenômeno da
forma como ele se apresenta.

Embora seja necessário investigar o fenômeno livre de generalizações, Rifiotis (1997)
admite uma “comunicação ritualística” que caracteriza os casos de violência doméstica,
pois podem incidir entre eles alguns eventos que se repetem. A indignação infundada perante
as situações de violência não contribui, segundo o autor, para os profissionais da área
compreenderem “o que esta violência quer comunicar”, tampouco para compreenderem
a “comunicação ritualística”.

Estas reflexões auxiliam na compreensão da necessidade que o pesquisador tem de
se desprender de conceitos do senso comum e fazer uso de um olhar teórico que abranja
a complexidade, a fim de procurar conhecer os fenômenos estudados.

RESGATE TEÓRICO ACERCA DA CATEGORIA FAMÍLIA

Na interpretação dos dados obtidos, observa-se que um número expressivo das
ocorrências são de violência doméstica, sendo que a grande maioria incestuosa.
Considerando esta característica, que talvez seja o ponto que mais chame a atenção embora
não seja novidade para os estudiosos da área, se faz necessário alguma reflexão sobre a
estrutura familiar local e contemporânea da qual se trata a pesquisa. Para tanto é
imprescindível pesquisar a história e formação de nossa cultura, bem como a variedade e
multiplicidade de organizações sociais distintas, fazendo uso de uma abordagem
interdisciplinar, utilizando, além de uma leitura psicológica, os estudos da antropologia e
sociologia para uma compreensão ampla dos significados que envolvem tais situações,
visando uma produção de conhecimento mais comprometida possível com a realidade do
ser humano inserido em um contexto sócio-histórico-cultural.
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A proibição do incesto em nossa cultura (ocidental, neoliberal, monogâmica, capitalista,
entre outras) está cercada de razões religiosas, legais e biológicas que são naturalizadas pela
moral e pela igreja. Fato que torna um dos resultados apontados por nossa pesquisa (o
grande número de casos incestuosos) causador de repulsa e indignação. A proposta aqui
seria relativizar não o aviltamento que pode sentir a(o) filha(o) ou enteada(o) no momento
em que a sociedade lhe notifica o grande “mau” de que foi cúmplice e “vítima”, mas sim
relativizar este juízo de valor, o “mau” e a desonra, no sentido sócio-cultural.

Para elucidar a compreensão do significado do tabu do incesto, será utilizado parte
do extenso estudo que Lévi-Strauss (1986) desenvolveu sobre este tema. Ele desmitifica a
teoria que tenta explicar a razão da proibição do incesto na evitação das relações sexuais
consangüíneas e seus resultados ditos catastróficos. Partindo desta teoria, a origem da
proibição seria ao mesmo tempo cultural e natural, fruto de uma operação racional sobre
um fenômeno da natureza.

Westermack e Havelock Ellis in Lévi-Strauss (1986) defendem que a aversão geral
às relações incestuosas deriva da repugnância dos hábitos diários e da proximidade
cotidiana, uma espécie de intimidade que extingue a libido e o desejo sexual. Porém tem-
se acesso a inúmeros casos de incesto e pode-se contar com muitos outros que ocorrem
sem conhecimento da sociedade. Neste sentido, concordamos que esta explicação não
parece satisfatória, pois ela se fundamenta em um sentimento de repulsa que seria natural,
surgindo da relação íntima e familiar. Contudo não se trata de um sentimento natural, mas
sim naturalizado. O que vem a ser constante e universal, é a regra, o tabu, que é constituinte
das organizações sociais, variando apenas a quais membros familiares se refere a proibição.

O tabu do incesto é uma categoria fundante de cultura. É por meio desta proibição
que se consolida a passagem da natureza à cultura, da condição animal para a condição
humana, do individual para o coletivo. A grande importância que Lévi-Strauss ressalta em
relação à regra que proíbe casamentos consangüíneos é o benefício social de garantir por
meio de relações com outros grupos, novas possibilidades de sobrevivência e socialização. É
um “contar com o próximo”, uma troca recíproca, assegurando a existência do grupo, e na
afirmação da existência de um outro grupo, expandir as possibilidades e conceder espaço à
diversidade.

Se ao contrário, as uniões ficassem restritas a família nuclear, a própria sobrevivência
ficaria ameaçada;

“Famílias biológicas que pretendessem viver isoladas, justapostas umas às outras,
formariam cada uma delas um grupo fechado, perpetuando-se por si próprio,
inevitavelmente em direção à ignorância, ao medo e ao ódio” (LÉVI-STRAUSS,
1986, p. 89).
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Vê-se então que para Lévi-Strauss (1986) a prática da exogamia (ligações conjugais
fora do núcleo familiar) se estrutura e se fortalece por meio de um intenso tabu, que recebe
razões religiosas, morais e “naturais”; porém se trata de uma regra e como toda regra, se
origina da cultura, desempenhando funções específicas, a da socialização, comunicação e
troca; não existe, para o autor um sentimento natural que impeça a prática do incesto.

Um outro teórico que se propôs também a formular uma teoria que explicasse o
fenômeno do tabu do incesto, foi Malinowski (1969). Ele afirma que ao ocorrer este tipo
de ligação, a ordem familiar seria abalada, sendo que existem papéis específicos a serem
desenvolvidos (pai, mãe, filho) e outros sentimentos e sensações (libido) seriam
incompatíveis ao desenvolvimento destas funções, promoveria a desorganização e a
indisciplina no núcleo familiar.

No fim das contas, a situação de pretenso desastre que Malinowski se esforça por
nos descrever a fim de justificar a proibição do incesto não é mais do que o quadro
bastante banal de uma sociedade qualquer, quando é examinada de um ponto de
vista diverso do seu ponto de vista (LÉVI-STRAUSS, 1983, p.526).

Nessa citação de Lévi-Strauss torna-se clara a atitude etnocêntrica no momento de
olhar o diferente e aplicar um julgamento embasado em seus próprios valores.

De fato, a prática do incesto é ainda subestimada em se tratando de freqüência. O
intenso tabu dá conta de apagar, principalmente na esfera pública estes acontecimentos que
acabam por fazer parte do universo do segredo, ou seja, do privado3.  Desta forma, também
podemos dizer que a falta de menção do incesto por parte da sociedade civil se deve a idéia de
pecado, ato cometido contra a natureza, contra as regras da lei de Deus. Por conta disso,
muitas vezes é anulada a dor, a humilhação e até o ato em si, de tão inadmissível chega a ser
ignorado. E na maioria dos casos, as famílias incestuosas (em uma sociedade que o incesto é
considerado aberração) têm um núcleo restrito, secreto e inacessível.

Ao manusear os processos crimes e ter contato com caso “vivo” e suas
especificidades, atenta-se para o fato de que grande parte dos ocorridos se concentra em
famílias que vivem uma realidade de baixo poder aquisitivo, em uma atmosfera doméstica
sem tantos limites e demarcações de espaço, onde faltam divisões, tudo é partilhado e
segundo Bandeira & Almeida (1999, p.23), “enfraquecendo os pais nos seus papéis
identitários, deixando lugar ao florescimento de uma sensualidade que se sexualiza e que
cria condições propícias às práticas incestuosas”.

Na França do início do século XX (e não diferente na maioria das famílias pobres de
outros países) o espaço privado era comumente e “naturalmente” socializado de forma que

3 Ver Norbert Elias, O Processo Civilizador. Jorge Zahar Editor. Rio de Janeiro, 1990.
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os habitantes perdiam totalmente a noção de intimidade e de “pertences pessoais”. A cama,
as roupas, tudo era de todos, desproporcionando um sentimento de posse. Nestas situações
torna-se difícil inclusive esconder os sentimentos, as dores, as enfermidades, as menstruações.

Entretanto, a burguesia não conta com este “problema”. Habermas (1971, p. 227),
refletindo sobre a importância da socialização familiar, aponta para um outro tipo de
“deficiência” no ambiente da família burguesa contemporânea: a diminuição da “sala da
família” onde ocorre a estada comum do marido, mulher, filhos e servos, e o aumento dos
quartos particulares, isolando as pessoas do convívio social familiar, tornando um ambiente
mais habitável para os indivíduos do que para a família.

Uma concepção de senso comum toma a família monogâmica ocidental como exemplo
de estrutura familiar mais apropriada, naturalizando a existência de um amor sexual individual
que originasse, fundamentasse e justificasse a relação conjugal tal qual ela é em nossa sociedade.
Utilizando Engels (1973), diferentemente das formas familiares dos povos ditos primitivos, o
casamento monogâmico não é centrado em condições “naturais” de existência, mas sim sua
origem deriva de uma necessidade de controle sobre a propriedade individual.  Quando
existe a detenção de bens particulares e a finalidade de transmissão destes bens a um sucessor,
se torna necessário exercer um domínio sobre a prole.

Em algumas organizações ditas primitivas e principalmente também nas classes
populares4 contemporâneas, não existe este mesmo tipo de significado de posse, muitas
vezes, os filhos “têm” todos os pais, e cabe a todos a responsabilidade de educar as crianças.
Inclusive a concepção de família e a idéia de privado pode não apresentar o mesmo
significado, na medida em que não se propõe a individualizar os meios de sobrevivência,
tampouco de acumular algo para si e “seus” descendentes.

Em virtude de seu modelo, a família monogâmica exerce um papel de autoridade
que segundo Adorno e Horkheimer (1966) tem a função de “adestramento para a adequação
social” a instituição que serve á conjuntura política, econômica e social, proporcionando
uma aprendizagem que relaciona capitalismo/autoridade, assegurando os conceitos de
honra e de dever, cobrando disciplina e obediência, formando sujeitos predispostos a não
questionarem as normas do estado.

Assim como a família faz o papel de reprodução dos ideais do estado, também é
responsável por garantir que os valores culturais sejam passados à prole, e tem sua devida
importância no momento em que a protege do meio social e com os ensinamentos a prepara
para viver “independentemente”. Malinowski (1969) ressalta que para ocorrer a transmissão
de conhecimento e de cultura, é necessário existir submissão  confiança e obediência, sem

4 Ver Cláudia Fonseca; Família, Fofoca e Honra. Etnografia de relações de gênero e violência em grupos populares. Editora

da universidade. Porto Alegre, 2000.
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as quais a imprescindível  “continuidade da tradição” não é assegurada de modo que a
propagação da espécie fica ameaçada.

Reich (1971) aponta talvez para um outro nível de conseqüência do autoritarismo
da família monogâmica; a repressão sexual por meio do “medo religioso” com o intuito de
promover o dever, a coragem a rigidez e o “autocontrole”. Inibição esta que seria a base
do “encapsulamento familiar”. De acordo com Reich (1971):

A debilidade sexual provoca uma diminuição da autoconsciência [...] Todo
adolescente e toda criança atravessa sem exceções a luta contra a tentação da
masturbação. Nesta luta também sem exceções, desenvolvem-se todos os elementos
estruturais do homem reacionário. (p. 147)

Nas relações familiares são disponibilizados ao indivíduo os modelos de
comportamentos a seguir. Sendo assim, na concepção Reichiana, é fundamental uma vivência
sexual bem resolvida no seio da família nuclear para a formação de um indivíduo autônomo,
capaz de se posicionar criticamente perante o meio, já que a autonomia não compactua
com a repressão, mas sim com a livre expressão.

Refletindo acerca destas concepções e tecendo considerações sobre a condição
social e relacional do ser humano, parece inegável o intenso papel das relações familiares
na produção de subjetividade, sempre enfatizando que não se pode confundir a importância
das relações sociais com a necessidade de um modelo específico de família. A relação com
o outro e com o meio em geral é indispensável para a constituição do ser humano como
tal, mas é necessário admitir a diversidade humana e a diversas formas de relações e
organizações familiares, mesmo estando inseridas em uma mesma cultura.

DISCUSSÃO DOS DADOS OBTIDOS

Como já mencionado, a coleta de dados foi realizada nos fóruns de Rio do Sul,
Ituporanga e Ibirama por meio dos processos crimes e inquéritos policiais, tendo como
instrumento auxiliar um roteiro pré-estabelecido que orientou a pesquisadora acerca das
informações a serem coletadas. Foi de enorme precisão a assistência dos profissionais dos
fóruns na localização dos documentos necessários5 e na concessão de informações da área
do direito imprescindíveis para o desenvolvimento desta pesquisa. O número total dos
casos abrange  110 documentos analisados.

O roteiro que orientou a coleta de dados estava previamente estruturado com
informações que foram julgadas necessárias. Porém, algumas destas informações não se
encontravam de maneira explícita e organizada na estrutura dos documentos, sendo que
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para obtê-las foi preciso uma leitura densa e aprofundada de cada processo. Este fato
tornou a coleta de dados um trabalho minucioso que resultou na obtenção de dados ricos,
porém, não facilmente demonstrados em forma de gráficos ou porcentagens.

Assim, a característica mais evidente foi sem dúvida, a diversidade de atributos que
fundamenta cada acontecimento. Isso não significa, é claro, que não exista eventos que
sejam comuns a alguns casos, caracterizando de forma bastante genérica a maneira como
ocorrem a maioria dos fenômenos de violência sexual contra crianças e adolescentes.
Contudo, a singularidade emblemática não permite que se faça com êxito total uma tabulação
de dados, portanto serão explanadas concomitantemente com as estatísticas, pequenas
observações que trarão maior sentido aos números.

É profícuo ressaltar ainda que não cabe de maneira nenhuma a esta pesquisa
especificamente, julgar a procedência das denúncias e/ou a veracidade dos depoimentos.
Processos jurídicos são consideravelmente complexos, principalmente por envolverem de
maneira tão intensa e de certa forma arriscada, emoções e sentimentos fragilizados pelas
possíveis perdas e danos. Sentimentos estes que são fundantes dos fenômenos de violência
sexual e seriam de extremo valor para a produção de conhecimento acerca deste fenômeno.
É preciso compreender o ambiente em que os atores estão inseridos para melhor
compreender o sentido que é dado por eles às relações.

O primeiro dado coletado a ser divulgado é sobre a idade da “vítima”, que
corresponde à idade da época da denúncia. A maior porcentagem se concentra em 22%
das “vítimas” entre 12 e 13 anos de idade, seguido de 19% entre 14 e 15 anos, também
19% entre 8 e 9 anos, 13%  entre 10 e 11 anos, 12% entre 6 e 7 anos, 6% entre 4 e 5 anos,
também 6% entre 16 e 17 anos e por fim, 3% entre 2 3 anos. Observa-se que as idades com
a maior porcentagem estão entre 12 e 13 anos, seguidos de 14 e 15 e também 8 e 9 anos.
As idades são bastante variadas, porém é necessário considerar que são numerosos os
casos em que a situação de violência é continuada por vários anos, tanto anteriores à
denúncia quanto posteriores a ela.

Quanto ao sexo da “vítima” conclui-se que um número expressivo pertencem ao
sexo feminino, 80% ;  o número de vítimas do sexo masculino corresponde à 20%. Talvez
diferente do que o senso comum pensa, existem sim consideravelmente muitos casos de
“vítimas” meninos, que certamente podem sofrer maiores empecilhos com relação á
denúncia. O Código Penal Brasileiro não considerara o termo “estupro anal”; para estes
casos utiliza a denominação “Atentado violento ao pudor”, julgando talvez, em uma escala
de importância, o estupro contra a mulher como sendo mais “grave”. Isso se deve talvez ao
valor bastante tradicional e antiquado (que ainda impera em nossa sociedade, mesmo que

5 Os processos selecionados pertencem à categoria Crimes Contra a Liberdade Sexual.
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sutil e subliminar) que considera a virgindade da mulher sinônimo de controle de bens e
ameaça à ordem social, enfatizando a importância maior que recebe o ato sexual capaz de
reprodução; e igualmente considera o coito anal como “anormalidade”. Neste sentido,
estes valores contribuem para um julgamento equivocado, onde a dor e o dano oriundos
da violência contra meninos é abafado também pela sociedade civil.

Quanto à idade do autor, os dados obtidos são decididamente influenciados por
acontecimentos que se mostraram constantes e que chamam a atenção: foram encontrados
inúmeros casos de denúncias de pais contra os “namorados” das filhas, sendo que em
todos estes casos ficou devidamente comprovada a existência de uma relação amorosa.
Por conta disto, a idade do autor aparece predominantemente entre 13 e 16 anos, com o
valor de 22% dos casos. Este fato demonstra que existe uma busca por proteger a honra da
filha e deixar comprovado uma “não participação” da menina no ato sexual. Contudo,
também existiram alguns casos de “atentado violento ao pudor” (“estupro anal”) de autores
adolescentes contra crianças menores. Salvo estas características, as idades se distribuem
bastante variadas. Seguidamente, 11% dos autores possuem de 21 a 24 anos, 10% de 37 a
40 anos, 9% de 33 a 36 anos, 8% de 29 a 32 anos, 7% de 25 a 28 anos, também 7% de 41
a 44 anos, 6% de 17 a 20 anos, 5% de 57 a 60 anos, também 5% de 45 a 48 anos, 3% de
72 a 75, 3% de 53 a 56, também 3% de 49 a 52 anos e por fim, 1% de 77 anos.

Quanto ao sexo do autor, estudos e pesquisas anteriores demonstram também o
que esta pesquisa veio confirmar: a grande maioria dos autores de violência sexual é do
sexo masculino, 98% deles. Os casos ínfimos de mulheres autoras correspondem a situações
em que as esposas foram denunciadas juntamente com seus maridos. Estes casos
correspondem a 2% do total.

Quanto à relação de parentesco entre os atores envolvidos, encontrou-se o maior
número das ocorrências entre vizinhos próximos, 23% delas. Seguidas de 17% entre pais
e filhas (os), 13% entre padrastos e enteadas (os), 8% entre tio e sobrinha (o), também
8% entre namorados, 5% entre colegas de aula, 5% entre patrão e empregadas, também
5% entre amigos, 4% entre desconhecidos, também 4% entre professor e aluna, 3% entre
taxistas e clientes, também 3% entre primos e por fim, 2% entre irmãos. Aqui se faz uma
diferenciação entre pai biológico e “padrasto” unicamente para especificação, pois é muito
difícil delimitar uma real diferença entre os dois conceitos. Percebe-se que na grande
maioria dos casos a relação entre “vítima” e autor é bastante íntima. Os casos de incesto6

aparecem de forma evidente.
Quanto à profissão dos autores (na época do ocorrido), foram encontrados os

seguintes dados: 31% dos autores são agricultores, 10% são estudantes, 7% são
desempregados, 6% sem profissão (adolescentes sem profissão) 5% comerciantes, 4%
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aposentados, 3% funcionários públicos, 22% outras profissões e 3% dos documentos não
apresentavam esta informação. É necessário salientar que a região do Alto Vale do Itajaí é
predominantemente rural, por conta disso o resultado apontou a profissão do autor como
sendo agricultor. Não se deve, portanto, de modo algum, estigmatizar os agricultores. Porém
sabemos que este é um dado importantíssimo para qualquer intervenção nesta área, no
sentido da necessidade de buscar compreender o homem rural e seu contexto.

Quanto aos antecedentes criminais dos autores, verificou-se que 85% deles não
possuíam antecedentes criminais e 15% possuíam alguma passagem pela polícia devido a
delitos variados, entre eles furto, estelionato, porte ilegal de armas, acidente automobilístico,
atentado violento ao pudor e estupro.

Quanto à presença de álcool na relação de violência, verificou-se que na grande
maioria dos casos, 89% o autor não estava embriagado e em 11% foi constatada a presença
de álcool. Este dado é bastante importante, pois há uma tradicional associação entre violência
doméstica em geral e bebidas alcoólicas.

Quanto ao estado civil do autor, constatou-se que 47% dos autores são casados,
42% são solteiros, 8% separados e 3% dos documentos não apresentavam esta informação.
Foi considerado o termo amasiado o mesmo que casado.

Quanto aos denunciantes da violência, 55%, mais da metade dos casos, são as mães das
“vítimas” as denunciantes, seguido dos pais das “vítimas” com 17%, a própria “vítima”, com
9%, o conselho tutelar com 6%, 5% se refere a professores da “vítima”, 3% das denúncias
foram anônimas e 3% outros denunciantes. Os dados em relação aos denunciantes são de
extrema importância, pois possibilitam campanhas melhor direcionadas de incentivo à denuncia.

Quanto à tipificação da violência de acordo com o Código Penal Brasileiro, verificou-
se que 36% dos casos correspondem ao artigo 2147 praticados concomitantemente com o
artigo 224 alínea “a”8, 28% dos casos correspondem ao artigo 2139 concomitantemente com
o artigo 224 alínea “a”, 14% correspondem ao artigo 213, 7% correspondem ao artigo 214,
e 5% dos casos correspondem ao artigo 213 concomitantemente com o artigo 224 “b”10.

Estes dados foram coletados 43% no fórum de Ituporanga, 29% no fórum de Ibirama
e 28% no fórum da cidade de Rio do Sul.

Não é pouco habitual casos em que os autores da violência tentam provar, com
auxílio de seu advogado, que sofrem de algum tipo de “doença mental” e muito

6 São considerados incestos as relações entre pais e filhos, biológicos ou não, e entre irmãos.
7Art. 214 – Atentado Violento ao pudor - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir

que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal.
8 Art. 224 “a” – Violência presumida – O CPB considera que uma menina menor de 14 anos não está apta a escolher manter

uma relação sexual ou não, presumindo ser violência toda relação sexual com menores de 14 anos. Salvo os casos em que

ficar comprovado que a vítima tem conhecimento acerca das “coisas do sexo”.

 9 Art. 213 – Estupro - Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça.
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freqüentemente os autores fazem algum tipo de ameaças contra as “vítimas”, exigindo que
a vítima seja cúmplice, num pacto de silêncio.

Um caso bastante peculiar, que chamou a atenção, desenvolveu-se da seguinte forma.
Após a dita “vítima” ter sido surpreendida por sua irmã mantendo relação sexual na sala de sua
casa, denunciou seu namorado por ter-lhe estuprado e contou para seus pais que ele inclusive a
ameaçou com um canivete. Mais tarde voltou ao fórum desmentido sua denúncia e argumentando
que mentiu porque se sentiu profundamente envergonhada de sua mãe e com medo que seu pai
soubesse que já não era mais virgem. Percebe-se neste caso que exercer o papel de vítima serve
para ser absolvida de algo que talvez ela mesma julgue que fez errado.

Situações em que ouve violência sexual ocasional são substancialmente diferentes
de casos em que os acontecimentos se arrastam por anos, sendo já fundante das relações
familiares. A relação de parentesco também pode contribuir para a forma como a violência
é vivenciada pela vítima. Sendo assim, o fato de o autor da violência ser o pai da vítima
complexifica ainda mais uma situação que para a criança já é de difícil compreensão.

Ao fazer a leitura destes documentos, percebe-se que por mais que os processos
crimes estejam ricos em informações e depoimentos, existem muitos fatos que acabam
ficando de fora do universo do direito; segredos familiares, eventos pouco esclarecidos,
criando uma atmosfera densa que se mantém por meio de um movimento de avanço e
retrocesso. Casos em que a mãe da vítima, ou até a própria vítima, desmente a violência
que anteriormente ela própria havia denunciado, tornam-se extremamente dificultosos e
de difícil conclusão.

Nos casos em que a violência é constatada, geralmente em casos incestuosos,
percebe-se a existência de todo um universo familiar reservado, que muitas vezes permanece
alheio às tentativas do direito. Com isso, se pode não sem êxito concluir que a violência
que outrora foi publicada vinha se arrastando há anos e após o conhecimento do poder
público, em situações que devido às dificuldades, o processo não tenha se desenrolado a
favor de seu esclarecimento, ainda pode continuar sendo praticada sem que se possa
realmente chegar a ter conhecimento.

Neste sentido, talvez seja profícuo fazer uma reflexão novamente acerca da
diversidade de valores e formas de relacionamento que se concentram dentro de uma
mesma cultura. Em um dos casos observados, torna-se claro, por meio dos depoimentos,
o que em outros apenas se deduz; o pai que mantinha relações sexuais com sua filha, após
a denúncia feita por sua esposa, (mãe da “vítima”) resolveu comparecer espontaneamente
na delegacia declarando que: “É verdadeira a acusação que lhe é imputada. Que o
interrogado despiu totalmente sua filha e esta, sem que o interrogado pedisse, tirou toda a

10 Art. 224 “b” – Violência presumida – Violência praticada contra pessoa deficiente mental é também considerada presumida.
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veste do interrogado. Que a relação sexual ‘acabou acontecendo’ tendo sido cópula vagínica
completa. E assim por mais 4 vezes. Alega estar arrependido e quer pagar pelo delito.”

A menina de idade não informada, no primeiro depoimento, confirmou a versão do
pai, mas curiosamente nos depoimentos seguintes, afirmou que “era tudo mentira, que foi
obrigada a mentir pelo delegado, disse que seu pai sempre foi um bom pai. Que seu pai
confirmou o estupro porque estava ‘fora de si’. Que gosta muito de seu pai”. A menina foi
impedida de ver seu pai após ele ter confessado o ato, tendo ela chorado muito ao vê-lo,
dias depois no fórum com as algemas no braço, dizendo que “não queria que seu pai fosse
preso”. Neste caso, o autor foi “condenado à pena de 9 anos em regime fechado, em 6 de
agosto de 1999. Pedindo revisão da pena e tendo conseguido redução de 2 anos em 5 de
janeiro de 2000.”

Este caso ilustra muito bem a ambigüidade de sentimentos que envolvem as relações
incestuosas e torna claro, que o incesto não desencadeia, necessariamente uma relação de
ódio ou aversão entre os atores envolvidos, independente de juízos de valor que consideram-
no uma aberração.

CONCLUSÃO

No geral, a criança submetida à prática incestuosa não tem formado o significado
socialmente construído do incesto. O sentimento de humilhação aparece no momento em
que ela vem a conhecer este significado que até então não fazia sentido. Será mais tarde,
quando mantiver um contato maior com a organização social e seus conceitos e valores.
Em vista disso, algumas vezes o “mau” e o aviltamento fazem parte de sua vida somente no
momento da revelação do segredo, quando é inserida uma terceira pessoa na relação,
principalmente nos casos de famílias incestuosas que vivem em ambiente rural ou muito
afastado dos olhos da sociedade.

Porém, a criança sabe implicitamente que este acontecimento não é algo comumente
praticado no momento em que a guarda do segredo é solicitada. Em nosso contexto social
onde o incesto está inserido nesta análise, cada papel desempenha uma função específica
dentro da organização familiar. “O pai consegue quebrar a ordem simbólica por meio do
jogo de sedução e de poder” (Bandeira & Almeida, 1999, p.159). Neste sentido o incesto
não faz parte desta organização, podendo contribuir para o estabelecimento de uma
“desorganização” e para a constituição de uma nova e diferente ordem de papéis e
sentimentos, reorganizando-os.

Não se sabe certamente da existência ou não de um sentimento tão determinante,
apenas supõe-se que a criança muitas vezes não tem conhecimento sobre o processo, mas
sabe implicitamente (ou explicitamente, nos casos de ameaças) que deve guardar segredo.
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Na realidade do Alto Vale do Itajaí, onde a pesquisa se desenvolveu, o ambiente em
que acontecem estes fenômenos, é predominantemente rural, e na maioria dos casos, as
famílias incestuosas possuem um núcleo restrito, secreto e até certo ponto, inacessível, em
uma realidade de baixo poder aquisitivo11, onde se encontra uma atmosfera doméstica sem
tantos limites e demarcações de espaço. Sendo assim, é mister que sejam feitos estudos a
fim de conhecer este contexto, pois esta é uma das especificidades da região.

De fato, a prática do incesto é ainda subestimada em se tratando de freqüência. O
intenso tabu dá conta de apagar, principalmente na esfera pública estes acontecimentos
que acabam por fazer parte do universo do segredo, ou seja, do privado.  Desta forma,
também podemos dizer que a falta de menção do incesto por parte da sociedade civil se
deve a idéia de pecado, ato cometido contra a natureza, contra as regras da lei de Deus.
Por conta disso, muitas vezes é anulada a dor, a humilhação e até o ato em si, de tão
inadmissível chega a ser ignorado.

 Neste sentido, o tabu é um grande empecilho para a denúncia e muitas vezes faz
com que o tratamento que é dado aos atores do fenômeno seja precário e de certa forma
negligente, expondo, muitas vezes, de maneira desnecessária a intimidade das vítimas,
com julgamentos determinantes e freqüentemente equivocados.

Retomando, o tabu do incesto está cercado de razões religiosas e do senso comum,
que são naturalizadas culturalmente pela moral e pelos valores. Portanto, não se pode
negar que a vítima possa sofrer, justamente por estar inserida em um contexto que induz
ao sofrimento de ter feito algo pecaminoso. Dentro deste “universo do tabu”, existe também
um sentimento de revolta por parte da sociedade civil, podendo gerar dificuldades no
enfrentamento do problema, reduzindo o fenômeno da dita violência sexual numa relação
entre vítima e algoz, desconsiderando o que a literatura especializada recomenda: uma
compreensão não dicotômica da realidade, enfatizando a importância do acompanhamento
profissional não apenas para a “vítima”, mas também para o autor, que em decorrência do
preconceito comentado é bastante condenado.

Embora o tabu seja fundante de nossa cultura, seria conveniente para o melhor
enfrentamento da complexidade que envolve o fenômeno da violência sexual, se a mídia de
maneira geral, se concentrasse cada vez mais em aumentar as falas em torno desta
problemática de maneira que se extinguisse a idéia de “pecado”, e o preconceito proveniente
desta idéia, para com isso, tentar diminuir o sentimento de humilhação que é submetida a
“vítima” e até, por vezes o próprio autor.

11 Certamente o fato de a maioria das famílias serem de baixa renda, não significa que em famílias de classe alta não ocorram

relações incestuosas ou violência sexual no geral, apenas, provavelmente são casos mais abafados, escondidos atrás dos

“altos muros” e das convenções sociais.
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A luta deve ser voltada para o incentivo à denúncia, não para que a vítima tenha um
atendimento com intensa carga moralista que pode acabar condenando ela própria, mas
sim, é necessário se fazer um estudo competente acerca da situação em que o fenômeno
ocorreu concretamente, contextualizando-o, para que não se corra o risco de utilizar
abstrações generalistas. Neste sentido, é necessário atentar para a necessidade de
profissionais psicólogos bem preparados para atuarem juntamente ao direito, já que é o
direito que está, contextualmente, mais envolvido com o fenômeno da violência sexual em
nossa sociedade.

Por fim, fica aqui então a sugestão que esta pesquisa tenha, de alguma forma, algum
tipo de continuidade, para seja mais bem aproveitado dados concretos que são sempre
bem vindos a uma produção de conhecimento que busca ser comprometida e responsável
e para que possam ser preenchidas em partes as inevitáveis “lacunas”.
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NECESSIDADE DE MUDANÇA E EVOLUÇÃO

TECNOLÓGICA NO MEIO EMPRESARIAL
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Resumo: Nos dias atuais é de extrema importância saber como gerenciar mudanças e utilizar as inovações

tecnológicas na empresa, pois estas estão sendo introduzidas no mercado com muito mais velocidade do

que eram introduzidas no passado. Com a globalização a concorrência entre produtos de várias regiões e

países vem obrigando as empresas a mudarem sua visão estratégica em função das mudanças ocorridas no

mercado. Um dos problemas mais encontrados na implantação de mudanças é a resistência humana, pois

cada pessoa encara a mudança ou inovação de forma única, portanto o maior desafio das empresas é

amenizar os impactos causados pelas mudanças de forma que se alcance o sucesso esperado pela empresa.

Através desta idéia o presente trabalho de pesquisa vem analisar as dificuldades apresentadas por duas

empresas de Rio do Sul em aceitar e implantar certas mudanças, os setores com maiores dificuldades de

implementação, e as barreiras encontradas, além de apresentar conceitos de como administra-las, mudança

de paradigmas, logística, áreas de impacto na empresa, entre outros. O trabalho apresenta uma pesquisa

bibliográfica, analise dos questionários aplicados às empresas selecionadas. A pesquisa busca dar uma

visão geral do objeto em estudo proporcionando assim a possibilidade de criar futuros trabalho a partir do

mesmo. Os dados foram coletados nas empresas, analisados e os resultados, agora apresentados neste

artigo cientifico.

Palavras-chave: mudança, inovação, globalização.

Abstract: In the current days it is of extreme importance to know as to manage changes and to use the

technological innovations in the company therefore these are being introduced in the market with much

more speed of that they were introduced in the past. With the globalization the competition between products

of some regions and countries comes compelling the companies to change its strategical vision in function of

the occurred changes in the market. One of the found problems more in the implantation of changes is the

human resistance being, therefore each person faces change or innovation of only form, therefore the biggest

challenge of the companies is to brighten up the impacts caused for the changes so that if reach the success

waited for the organization. Through this idea the present work of research it comes to analyze the difficulties

presented for two companies of Rio do Sul in accepting and implanting certain changes, the sectors with

bigger difficulties of implementation, and the found barriers, besides presenting concepts of as to manage

changes, changes of paradigms, areas of impact in the company logistic, among others. The work presents a

bibliographical research, analysis of the applied questionnaires ’ the selected companies. The research

searchs to give to a general vision of the object in study thus providing the possibility to companies, analyzed

and the results, now presented in this scientific article.
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INTRODUÇÃO

A globalização é um dos temas mais discutidos em seminários, palestras, reuniões.
Com a globalização a concorrência entre produtos de várias regiões e países vem obrigando
as empresas a mudarem sua visão estratégica em função das mudanças ocorridas no mercado,
para isso o ciclo de vida das estratégias está sendo reduzido. Para obterem sucesso na economia
pós-industrial as empresas devem reinventar a definição mais básica do que são e do que
fazem, devem ser capazes de dar giros com ângulo de 360 graus, não mais de 10 em 10 anos,
mas talvez a cada dois, três, quatro anos, a situação pede mudanças contínuas e constantes.
Através desta idéia o presente trabalho de pesquisa vem analisar as dificuldades encontradas
por duas empresas de Rio do Sul em aceitar e implantar certas mudanças, os setores com
maiores dificuldades de implementação, as barreiras encontradas (humana – tecnológica).

METODOLOGIA

O trabalho apresentará uma pesquisa bibliográfica, análise dos dados e dos
questionários aplicados às duas empresas selecionadas. A pesquisa bibliográfica além de
informar o que já se sabe sobre o assunto abordado, contribui para a análise dos processos
e dos resultados apresentados. No trabalho de campo, os dados coletados e organizados
forão comparados com as informações obtidas na pesquisa bibliográfica. A pesquisa busca
dar uma visão geral do objeto em estudo proporcionando assim a possibilidade de criar
futuros trabalhos a partir do mesmo sendo de natureza teórica – empírica.

1 - O QUE É MUDANÇA?

Segundo Chiavenato, “mudança é a passagem de um estado para o outro. É a
transição de uma situação para outra situação diferente”.

No nosso cotidiano, vemos e ouvimos todos os dias, que as coisas, as pessoas, as
organizações, a sociedade esta em constante mudança, o que hoje é a sensação do momento
amanhã  não passa de mais um produto, as coisas estão evoluindo muito rápido. Toda
mudança apresenta novos rumos, soluções, ela pode ser rápida e de alto impacto, como
pode ser constante e se mostrar aos poucos, o que sabemos é que toda mudança apresenta
algo diferente do que estamos acostumados. Principalmente nas organizações as mudanças
estão ocorrendo a todo o momento. Existem alguns fatores que diferenciam a mudança,
eles podem ser fatores externos e internos. Os fatores externos apresentam clientes que
mudam os seus hábitos de compra e de preferências, fornecedores que estão em constante
desenvolvimento de novas matérias primas, volatilidade de preços, competitividade acirrada,
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mercado em constante desenvolvimento, até mesmo os aspectos culturais influenciam as
empresas a tomarem consciência de que a mudança organizacional deve caminhar junto
com os fatores externos para que estes criem um ambiente em equilíbrio, pois alterações
neste ambiente provocam profundas influencias nas organizações.  As empresas dependem
do ambiente externo para sobreviver. As mudanças ambientais quebram os objetivos da
organização, as estratégias elaboradas, e transformam idéias que deram certo em
ultrapassadas e sem utilidade para os dias atuais. Essas mudanças têm efeito rápido, como
grandes alterações nos produtos e serviços, na forma como são criados e produzidos,
fazendo com que certos segmentos de mercado acabem perdendo a sua importância,
deixando o espaço para a entrada de novas oportunidades de negócios, mais promissoras,
como as empresas de tecnologia, e de novas necessidades que vão surgindo conforme a
evolução do mercado. Já os fatores internos são aqueles que fazem parte da organização
em si, como novidades em processos de produção, ou seja, novas formas de se produzir o
mesmo produto, novidades em relações a maquinas e equipamentos mais informatizados,
novos padrões de qualidade, desenvolvimento de novas habilidades para os colaboradores,
desenvolvimento de novos produtos, estratégias melhoradas. As forças do ambiente interno
mexem com as mudanças na organização, essas não ocorrem individualmente, nem
isoladamente, e sim em relação a outras alterações que já ocorreram anteriormente. Muitas
das mudanças ocorridas nas empresas são resultados de pressões e alterações que já
apareceram anteriormente, mas que acabaram sendo deixadas de lado, é que na maioria,
as empresas demoram a reagir a essas pressões.

Existem também os agentes de mudança que são responsáveis pelas mudanças nas
organizações, ou seja, eles são elementos internos ou até mesmo externos que possibilitam
criar condições para que a mudança seja promovida na empresa.

 1.1 – ADMINISTRANDO AS MUDANÇAS:

Mudar é algo que possa tornar o objeto diferente de suas características iniciais ou
da sua localização dentro do tempo e espaço. Quando se fala em mudanças o que mais
causa resistência dentro da organização é a falta de explicações e definições dos objetivos
das mudanças. Não existe uma forma única de administrar o processo de mudança e suas
resistências.  É fundamental estabelecer criteriosamente aonde se quer chegar, como vai
chegar e quando vai chegar.

Um dos conceitos que ao longo de vários anos foi uma das teorias mais usadas por
gerentes e administradores de empresas bem sucedidas, que dizia:  em time que está
ganhando não se mexe. Na administração dos tempos atuais esse conceito está certamente
ultrapassado, pois no mundo em que vivemos as mudanças e as inovações são constantes.
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Essas mudanças ocorrem no meio social, político, tecnológico, educacional e empresarial,
as organizações devem estar conscientes que as mudanças ocorrem em vários segmentos e
de diferentes formas. No ambiente empresarial as mudanças são impulsionadas basicamente
pela tecnologia. Técnicas que deram certo algum tempo atrás não são mais garantia de
sucesso nos dias atuais. Nos sistemas administrativos mais antigos a eficiência apresentava
um posicionamento mais voltado para dentro da empresa, agora as ações devem ser
desenvolvidas para o mercado, as novas tendências e inovações. É importante a empresa
estar ciente que está deve criar alternativas para neutralizar os impactos negativos que
possam vir a colocar em risco a sua performance. Com a globalização a concorrência está
se preparando para um inevitável confronto, pois todas as organizações precisam sobreviver
do ponto de vista empresarial. São nesses momentos que novas mudanças precisam ser
implantadas, do ponto de vista comportamental, tecnológico, administrativo, o mais relevante
é que as organizações tomem consciência da importância das inovações e mudanças para
que sua empresa mantenha-se atualizada, e além de alcançar os resultados possa também
superá-los.

A grande maioria dos empresários, diretores e gerentes já tem consciência de que
liderança se conquista dia a dia, com inovações constantes e uma filosofia voltada para o
desenvolvimento de seus talentos. A concorrência no mercado corporativo mostra
claramente que a posição de liderança de uma empresa não é definitiva. Empresas líderes,
na verdade não são líderes, “estão líderes”.

Segundo Peter Drucker:

· Os executivos tornaram-se conhecedores de computadores, mas poucos entendem
da informação;

· A estratégia das empresas precisa ser baseada em informações a respeito de
mercados, clientes e não clientes, de tecnologias, finanças mundiais e das mudanças
na economia mundial. É ai que estão os resultados.

2 - MUDANÇA DE PARADIGMA

Paradigmas são conceitos sobre como certas variáveis agem num espaço de tempo,
em determinada situação, como, concorrência, tecnologia, necessidade dos consumidores,
a relação capital/trabalho, e como estas influenciam os negócios no mundo inteiro. Com a
globalização estes conceitos são transformados, e evoluem com muita rapidez, pois produtos
e serviços de todos os países estão disponíveis em qualquer lugar. Para a empresa é muito
importante estar atenta a essas mudanças, pois elas afetam os negócios e podem causar a
decadência da organização.
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Segundo Tapscott (1995), “a mudança de paradigmas é fundamentalmente uma
nova maneira de ver alguma coisa. A mudança de paradigma é freqüentemente
exigida em função de novos desenvolvimentos ocorridos em ciência, tecnologia,
arte, ou outras áreas de atuação. Tais mudanças tornam-se necessárias porque
importantes mudanças de realidade requerem a realização de modificações em
conceituação. [...] Atualmente o termo paradigma é constantemente utilizado para
definir, uma maneira de pensar, ou um esquema para compreensão da realidade”.

As organizações com visão e participação no mercado estão revendo e reestruturando
os seus processos em busca de maior qualidade, agilidade, dinamismo e flexibilidade.
Nesta visão globalizada os paradigmas constituídos por um conjunto de regras e
procedimentos limitadores das atividades organizacionais estão sendo quebrados e
substituídos por maior flexibilidade nos relacionamentos, focando o CLIENTE e suas reais
necessidades e expectativas, em busca da fidelidade. A mudança em busca da excelência
organizacional é contínua, paradigmas quebrados hoje, dão origem aos novos paradigmas
que serão quebrados amanhã. O cliente atual, não é mais o mesmo. As opções de compras
e produtos estão cada vez mais fáceis, há muita oferta de produtos, muito parecidos, mas
de marcas diferentes, e com os preços muito diferentes. Hoje em dia as pessoas estão mais
racionais na hora de comprar, ou seja, a compra por impulso esta deixando de se tornar
uma mania nos orçamentos dos consumidores finais. O cliente espera, um produto de
qualidade, com um ótimo preço, uma bela embalagem, entrega rápida, e que possa competir
com as marcas mais tradicionais e ate mesmo com produtos importados.

3 – LOGÍSTICA E SUA IMPORTÂNCIA NO MUNDO GLOBALIZADO.

Há pouco mais de uma década a palavra logística era um verdadeiro enigma para o
empresariado brasileiro. Com a globalização, a abertura da economia, os avanços das
empresas para se tornarem mais competitivas, o tema começou a ser desvendado.

A palavra logística derivada do grego (“logos = razão”) significa  “a arte de calcular”
ou “a manipulação dos detalhes de uma operação”. Na área militar, a palavra logística
representa a aquisição, manutenção, transporte de materiais e de pessoal.

Na história antiga o primeiro relato que existe da construção dos primeiros armazéns
datam de 1800 A.C., onde José ao interpretar um sonho que o rei teve, no qual haveria sete
anos de abundância, seguidos por sete anos de fome em todo país; José começou a construir
e estocar um quinto da colheita de cada ano em armazéns e celeiros, em cada cidade do
Egito; e o país sobreviveu, nos anos de fome, através de bons planejamentos e distribuição.
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Na segundo guerra mundial, também a logística teve um papel preponderante.
Entretanto, enquanto generais e marechais dos tempos remotos compreenderam o papel
crítico da logística, estranhamente, somente num passado recente e que as organizações
empresariais reconheceram o aspecto vital que o gerenciamento logístico pode ter para a
obtenção da vantagem competitiva. Em parte, deve-se esta falta de reconhecimento ao baixo
nível de compreensão dos benefícios da logística integrada.

Em 1991, o mundo presenciou um exemplo dramático da importância da logística.
Como precedente da guerra do Golfo, os Estados Unidos e seus aliados tiveram que deslocar
grandes quantias de materiais a grandes distâncias, em que se pensava um tempo
extremamente curto. Meio milhão de pessoas e mais meio milhão de materiais e suprimentos
tiveram de ser transportadas por 12.000 quilômetros por via aérea, mais 2,3 milhões de
toneladas de equipamentos transportados por mar, tudo isso feito em questão de meses.

3.1 – CONCEITUANDO A LOGÍSTICA

O conceito de logística é coordenar todas as atividades relacionadas à aquisição,
movimentação e estocagem de materiais. Esta abordagem considera o fluxo inteiro de
materiais e peças, desde os fornecedores até o estabelecimento de manufatura, com seus
depósitos e linhas de produção, e também depois da manufatura, no fluxo de peças e
produtos, através dos armazéns e centros de distribuição até os clientes, este fluxo é
controlado e planejado como um sistema integrado; esta abordagem é diferente da
tradicional que era a abordagem com ênfase nos departamentos.

Existem muitas maneiras de definir o conceito de logística, alguns autores definem
como:

“A logística empresarial é o processo de planejamento, implementação e o controle
do fluxo e armazenagem eficientes e de baixo custo de matérias-primas, estoque
em processo, produto acabado e informações relacionadas, desde o ponto de origem
até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do cliente”.
(BALLOU, 1998, p. 42)

“A logística é o processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, movimentação
e armazenagem de materiais, peças e produtos acabados, através da organização
de seus canais de marketing, de modo a poder maximizar as lucratividades presente
e futura através do atendimento dos pedidos a baixo custo”. (CHRISTOPHER, 1997,
p. 2)
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A evolução da logística empresarial têm início a partir de 1980, com as demandas
decorrentes da globalização, alteração estrutural da economia mundial e desenvolvimento
tecnológico, tendo como conseqüência a segmentação da logística empresarial em três
grandes áreas:

3.1.1 -Administração de Materiais:
 que é o conjunto de operações associadas ao fluxo de materiais e informações,

desde a fonte de matéria-prima até a entrada na fábrica; em resumo é “disponibilizar para
produção”; sendo que participam desta área os setores de: Suprimentos, Transportes,
Armazenagem e Planejamento e Controle de Estoques.

3.1.2 -Movimentação de Materiais:
transporte eficiente de produtos acabados do final de linha de produção até o

consumidor; sendo que fazem parte o PCP (Planejamento e Controle da Produção),
Estocagem em processo e Embalagem.

3.1.3 -Distribuição Física:
que é o conjunto de operações associadas à transferência dos bens objeto de uma

transação desde o local de sua produção até o local designado no destino e no fluxo de
informação associado, devendo garantir que os bens cheguem ao destino em boas condições
comerciais, oportunamente e a preços competitivos; em resumo é “tirar da produção e
fazer chegar ao cliente”. Participam os setores de Planejamento dos Recursos da
Distribuição, Armazenagem, Transportes e Processamento de Pedido. A missão do
gerenciamento logístico é planejar e coordenar todas as atividades necessárias para alcançar
níveis desejáveis dos serviços e qualidade ao custo mais baixo possível.

4 – PORQUE MUDAR E INOVAR?

Nos dias atuais é de extrema importância saber como gerenciar mudanças e utilizar
as inovações tecnológicas na empresa, pois estas estão sendo introduzidas no mercado
com muito mais velocidade do que eram introduzidas no passado. Com isso as empresas
ficam vulneráveis a pressões do mercado globalizado, que desafia as empresas, tais como:
Pressões de custos, escassez de habilidades, competição global, ciclo de vida dos produtos
comprimidos, excesso mundial de suprimentos, qualidade inadequada, acionistas
impacientes.   Se a empresa não consegue encarar esses desafios e supera-los tem grande
chance de acumular clientes insatisfeitos, perda de competitividade, perda de mercado,
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prejuízo, eliminação de pessoal, e até mesmo a falência da empresa. Para a empresa um
dos principais critérios de avaliação do seu potencial de desempenho, é a habilidade que a
organização tem para lidar com as mudanças e inovações que o mercado atual exige, pois
é nas épocas de dificuldades que surgem as melhores oportunidades e idéias.

4.1- FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA A MUDANÇA NA ORGANIZAÇÃO

Todo projeto de mudança em uma organização está ligado por circunstâncias
peculiares. No processo de mudança, não existem regras e padrões pré-definidos, pois
cada caso é um caso, e cada circunstancia pede um tratamento especial. Mas existem
alguns fundamentos básicos que podem auxiliar e servir de base para a tomada de decisão
e ate mesmo auxiliando na criação dos próprios fundamentos básicos para a mudança
dentro da organização. Estes são divididos em 15 fundamentos básicos.

4.1.1- Encare a realidade de frente
Donos de empresas, geralmente criam a organização, como se ela fosse durar para

sempre da mesma forma, no mesmo estilo, e com a mesma estrutura inicial. Mas esta
estrutura criada não terá a mesma eficácia com o passar dos anos, pois os padrões do
futuro apresentarão novos modelos de negócios, criando uma competitividade muito
acentuada, portanto, estar atento a “onda” do momento traz competitividade e a possibilidade
de criação de estratégias para a organização.

4.1.2- Estratégias
Com a globalização, houve uma grande evolução nas estratégias de mudanças nas

empresas, o que causou em certas, mudanças rápidas sem o devido estudo e baseadas até
em projetos de outras empresas que deram certo.  As oportunidades de mudança são
infinitas para uma organização, já por outro lado, o capital e a energia da empresa não são,
fazendo com que as empresas de sucesso se diferenciem através do planejamento estratégico.
Saber onde aplicar a mudança, onde será obtido melhor desempenho, faz com que a empresa
concentre seus esforços onde o retorno é maior.

4.1.3- Autoridade
A mudança deve começar e ter como base forte à alta direção da empresa, mas

nunca esquecendo da aprovação do cliente. Sem a autoridade necessária, a empresa poderá
dobrar o custo da mudança e não terá a total eficácia na implantação desta.
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4.1.4- Escopo
è muito importante à empresa saber com antecedência qual o escopo apropriado

para o processo de mudança, com essa definição a empresa pode medir e melhorar as
principais áreas envolvidas, sem perder o foco principal.

4.1.5- Preparação
Geralmente não estamos preparados para mudanças, é normal do ser humano, por

isso é necessário que a empresa faça um trabalho de preparação com todas as áreas da
empresa para que haja consenso entre as partes, obtendo assim o melhor resultado esperado,
pois entendendo o que ira acontecer todos podem caminhar para o mesmo objetivo.

4.1.6- Participação do Cliente
Priorizando os clientes, a empresa caminha para o sucesso, pois geralmente vem

deles as grandes idéias de mudança que trazem um melhor desempenho de produtos e
serviços, fazendo com que seu cliente participe da mudança, ele se sentirá acolhido pela
empresa, e conseqüentemente se sentirá muito orgulhoso por ter participado de tal inovação,
principalmente na área de criação de produtos, ele acaba sentindo-se até mesmo pai do
produto, criando uma relação positiva entre cliente x empresa.

4.1.7- Comunicação
A comunicação é a grande chave para a mudança e a inovação, é através dela que

as pessoas interessadas nas mudanças ficarão por dentro do que será transformado.
Através da argumentação pode-se esclarecer às vantagens da mudança para a empresa,
gerando confiança para esta, através dos benefícios que as ações inovadoras podem
resultar, ou seja, mensagens passadas de forma simples e objetiva são compreendidas e
aceitas.

4.1.8- Possibilidades
Essas possibilidades podem ser descritas como alavancas para a mudança, quanto

mais forem usadas estas alavancas melhor será a mudança. Alguns exemplos  de alavanca
são, ofertas de produtos e serviços, tecnologias de apoio, clientes a que você busca atender.
Com todas estas alavancas trabalhando em uma só direção a empresa conseguirá a mudança
em grande escala.

4.1.9- Sonhar
As pessoas envolvidas com a mudança ou inovação devem ter a liberdade para

sonhar, alcançar outras possibilidades, criar, por mais que no momento seja absurda.
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Através de um brainstorming¹, pode-se chegar a uma idéia verdadeiramente PODEROSA,
portanto sonhos pequenos, mais eficazes e possíveis, podem gerar grandes resultados para
a empresa que esta disposta a acreditar neles, levando a suas equipe a desenvolver inovações
positivas em todos os setores da empresa.

4.1.10- Diversidade
A sociedade empurrava as empresas a agirem de forma convencional, e até mesmo,

por muito tempo esta forma deu certo, porém nos dias atuais pensamentos inovadores
estão invadindo as organizações, através da diversidade, de raças, sexo, nacionalidade,
com essa mudança social velhos paradigmas são quebrados a cada dia, trazendo novas
visões e conceitos para as empresas.

4.1.11- Habilidades
Para a organização o desenvolvimento de habilidades deve ser uma medida chave

para o desempenho dos colaboradores. O conhecimento dos destes, às vezes, vale mais
que a própria empresa em si, portanto, é necessário que a empresa desenvolva novas
habilidades em todos os níveis, desde habilidades técnicas, solução de problemas, tomada
de decisões, ou seja, delegar, ouvir, comunicar-se.

4.1.12- Planejamento
Toda ação deve ser planejada, porque a mudança não seria? Para que ocorra a

mudança e inovação necessária, a empresa deve fazer seu plano de ação, contendo todas
as medidas que serão adotadas, alguns exemplos: processos, sistemas, cultura
organizacional, pessoas, treinamento entre vários outros itens de extrema importância,
sem um plano de ação a empresa corre o risco de não alcançar o resultado esperado com
a mudança.

4.1.13- Iniciativas
Quando a empresa decide fazer alguma mudança ou inovação, as pessoas com

iniciativa são muito importantes, pois elas incentivam os funcionários menos interessados
a fazerem parte do processo de mudança, mas dependendo da situação na hora em que é

¹ Brainstorming - É uma técnica para reuniões de grupo que visa ajudar os participantes a vencer as suas limitações em
termos de inovação e criatividade. Criada por Osborn em 1963, uma sessão de brainstorming pode durar desde alguns
minutos até várias horas, consoante as pessoas e a dificuldade do tema. Em regra, as reuniões não costumam ultrapassar
os 30 minutos. O brainstorming tem quatro regras de ouro: nunca critique uma sugestão; encoraje as idéias bizarras;
prefira a quantidade à qualidade; e não respeite a propriedade intelectual. Além de zelar para que todos os participantes
(geralmente entre 6 e 12 pessoas) cumpram as regras, o líder da sessão deve manter um ambiente relaxante e propício à
geração de novas idéias.
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decidido manter uma linha de pensamento, esta deve ser mantida (não intacta) para que
se alcance o resultado esperado, pois iniciativas não planejadas podem causar confusão
entre as pessoas que poderão reduzir o impacto positivo de qualquer dedicação.

 5 – RESISTÊNCIA A MUDANÇA:

Todo o ser humano possui expectativas, sonhos e ideais, a resistência à mudança
torna-se uma coisa previsível na organização, já que com as mudanças ocorrendo muitas
destas expectativas acabam sendo quebradas, ou seja, as pessoas têm a idéia de que estão
perdendo o controle da situação. Toda empresa que está prestes a fazer uma mudança ou
inovação deve preparar-se, pois sempre haverá impacto para a organização, como queda
na produtividade, pois a empresa estará aplicando novas tecnologias, novos processos.
Essa queda de desempenho volta a se normalizar quando há adaptação à mudança começa
a ser vista de forma positiva pelos colaboradores. Na verdade as pessoas têm medo do
novo, tem medo da transformação. O que mais afeta a forma de trabalho das pessoas é a
inclusão do conhecimento, pois sabemos que as organizações estão dando alto valor para
o capital intelectual, e quem não se atualizar ficará para traz, portanto para um funcionário
acomodado, é melhor que não entre ninguém mais qualificado ou culto do que ele, pois
com isso ele se mostrará vazio e sem conhecimento, e como conseqüência terá que se
especializar ou morrerá para o mercado de trabalho.  As organizações procuram
colaboradores com um quociente emocional elevado, o QI já não é o principal elemento
de contratação. As pessoas podem responder as mudanças de  duas formas: de forma
negativa, e de forma positiva.  Na forma negativa, as pessoas passam por diversas fases
antes da aceitação, são elas:  choque, negação do fato, raiva, depressão, aceitação.  No
choque, as pessoas se assustam ao saber que a forma como faziam ou trabalhavam não
estava boa, ou estava ultrapassada. Na negação o ser humano prefere fingir para si mesmo
que aquilo não estava acontecendo. Na raiva as pessoas começam a ter esperança de que a
mudança não vai ocorrer. Na depressão a pessoa entristece e fica sem esperanças, a mudança
vai ocorrer. Enfim chega a fase da aceitação, não a mais o que fazer, senão caminhar junto
com a mudança. Muitas vezes a rejeição a mudança caminha junto com a desinformação,
as pessoas não tem a verdadeira visão para onde estão caminhando, e essa insegurança
acaba transformando a mudança em algo ruim. Para que a empresa tenha êxito na mudança
o gerente deve estar atento às respostas negativas de seus colaboradores, para ameniza-las
e tentar reverter à situação conduzindo o funcionário para respostas positivas a mudança.
Já o colaborador que responde a mudança de forma positiva, apesar de sofrer também,
pois toda a mudança é dolorosa, vê as transformações como um processo que pode resultar
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em coisas melhores, um belo exemplo de mudança é a lagarta feia e escondida em seu
casulo, até que se liberta dele e vira uma linda borboleta. A Mudança pode ser positiva ou
negativa, depende do ponto de vista de cada um. Pessoas com visão encaram melhor as
mudanças.

6- INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Uma inovação pode ser definida como a exploração bem sucedida de novas idéias.
Tal definição pode ser aplicada não só na área tecnológica, mas também nas áreas de
produção e gestão, abrangendo manufatura, marketing, distribuição, estilo de gestão,
organização empresarial, etc. A introdução no mercado de uma inovação procura
invariavelmente os benefícios de uma vantagem competitiva, crescente fração de mercado,
maior taxa de crescimento, ou redução de custos, tendo como objetivo a maximização o
lucro. Como inovação tecnológica entende-se uma solução técnica que é incorporada ao
sistema econômico de produção.

Segundo a Lei 11.196 de 21/11/2005, Artigo17 – “§ 1, considera-se inovação
tecnológica a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a
agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo
que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade,
resultando maior competitividade no mercado.”

6.1 – INOVAÇÕES POR TRANSFORMAÇÃO DO PRODUTO

Neste caso pode-se dividir as inovações em 2 subgrupos.
O primeiro diz respeito às inovações que se constituem em pura modificação do

produto, uma modificação do seu “layout” ou embalagem, ou sua aparência externa. Surgem
no mercado por razões estéticas ou redução de custos, ou para incentivar o consumo, ou
para atender a novas normas, ou tendências de mercado (moda!). Não há necessariamente
uma melhoria no desempenho. Não tem nenhum impacto social, não provocam alterações
nos hábitos do consumidor. O segundo grupo diz respeito às inovações por melhoria no
desempenho, como, por exemplo, a procura incessante por automóveis de menor consumo
de combustível ou por computadores pessoais de maior capacidade (modelos Pentium 4
em lugar dos Pentium 3, que sucederam aos Pentium etc...). Seja qual for o caso, estes
tipos de inovações têm muito pouco ou quase nenhum impacto social, e os seus efeitos de
mercado são perfeitamente previsíveis.
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6.2 –NOVO PRODUTO

Consiste nas inovações que representam uma nova forma de usar uma tecnologia já
existente. Dois exemplos recentes são o computador portátil e o celular. Em maiores
dimensões são também inovações deste tipo, o metrô, ou diesel em substituição às
locomotivas a vapor e o avião a jato ou turbo-hélice em substituição aos aviões convencionais
a hélice. Têm um relativo, às vezes considerável, impacto social. Modificam um pouco os
hábitos das pessoas e têm alguma influência em outros segmentos do mercado.

6.3 – PRODUTO ABSOLUTAMENTE NOVO

São as chamadas inovações de base, produtos ou tecnologias que surgem no mercado
e não existiam antes, como por exemplo, a lâmpada elétrica, o frigorífico, a máquina de
escrever, a locomotiva, o telefone, a televisão, o automóvel, o avião, etc., só para citar
alguns. Têm um imenso impacto econômico-social, uma vez que transformam por completo
os hábitos das pessoas e o sistema produtivo, significam novas industrias e novos sectores
de produção, provocam uma verdadeira transformação da sociedade como um todo.

7 –RESULTADOS OBTIDOS

As empresas pesquisadas foram: NH Industria e Comércio Ltda. (Frahm e Hinor) e
Visual Jeans. Com o mercado e a concorrência mundial, a importância de novos modelos,
compatíveis com as novas exigências do mercado, a busca de diferencial, são as mudanças
mais utilizadas no dia a dia. Implantação de controles de estoques e financeiros mais
precisos, oportunizando a empresa conhecer a fundo como anda sua vida econômica sempre
com o intuito de diminuição dos custos também é uma preocupação constante. A aquisição
de equipamentos de alta tecnologia apresenta as empresas flexibilidade para a produção,
sem deixar de colocar a importância do conhecimento dos colaboradores, onde são feitos
investimentos como: cursos, graduações, especializações. As empresas utilizam a internet
como uma ferramenta que possibilita a tomada de decisões e a verticalização destas, para
que se tenha um maior controle de processos. Na questão três do questionário em anexo,
perguntou-se já ocorreu alguma mudança por exigência de clientes, na empresa Visual
Jeans já ocorreram mudanças por exigência de clientes, como, por exemplo, a exclusividade
para o maior e melhor cliente de cada cidade, eliminando a concorrência entre produtos
iguais, e também a venda somente para empresas legalizadas com CNPJ, tirando as chances
de uma concorrência desleal. Já com a NH o cliente é muito participativo, na elaboração
dos produtos este recebe amostras para testar e apresentar suas conclusões para a fabrica,
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isso faz com que as inovações sejam bem sucedidas já que o cliente participa do processo
de desenvolvimento. Em relação às dificuldades encontradas no processo de mudança
apresentadas na questão quatro, para a Visual, a principal dificuldade é a exclusividade, já
que possíveis clientes procuram a fabrica, mas já existindo uma loja revendedora na sua
cidade, ficam excluídos de venderem a marca, e com isso a empresa assume um risco,
apostar em apenas um cliente por região, além da dificuldade de se vender apenas para
CNPJ, forçando a legalização de muitas empresas. Já na NH, a situação tributaria fiscal
impede muitas vezes que um produto bom se torne competitivo em relação a outras regiões
do Brasil para o setor de eletrônicos. Na questão cinco perguntou-se sobre os benefícios e
melhorias gerados com a mudança e se foram alcançados, segundo a Visual todo dia é dia
de inovar, pois com a competitividade criada pela globalização a criatividade em alta
evidencia, para a empresa um objetivo propriamente dito, nunca é alcançado! Na empresa
NH a maioria dos objetivos são alcançados, mas o mercado pode às vezes apresentar variáveis
não esperadas podendo comprometer o projeto, como os produtos chineses, empresas de
fundo de quintal (ilegais), e isso pode alterar o preço médio de mercado, mas fora isso a
maioria das mudanças e inovações alcançam os objetivos esperados.

Sobre os indicadores de desempenho citados na questão seis, as respostas foram
muito parecidas, onde podemos tirar como conclusão que os indicadores usados para
medir a eficiência das mudanças ou inovações são: a melhoria da qualidade e de tecnologia,
a expansão do negocio, pesquisas, levantamentos da participação do produto no mercado.
Na questão sete perguntou-se sobre a conscientização das empresas em relação à
importância de inovação e mudança, segundo a Visual inovar é preciso, esta acredita que
as empresas têm consciência sobre o assunto, pois tudo muda, todo dia, portanto a empresa
precisa se auto-educar e educar seus colaboradores mostrando sua responsabilidade perante
o mercado globalizado. A empresa NH acredita que nem todas as empresas estão conscientes,
pois todos dizem querer e precisar mudar, mas na hora da ação é difícil aceitar, pois não
há preparação, pesquisa, o processo de mudança para uma empresa é doloroso, pois são
seres humanos que constituem e alimentam as organizações, portanto todos são diferentes,
o que dificulta a implantação de inovações e mudanças, através disto podemos concluir
que a mudança mais difícil para as empresas é a mudança organizacional e humana, pois
as atitudes dos colaboradores influenciam no desempenho da organização. Quanto ao
impacto das mudanças nos setores de uma empresa, citados na questão nove, as duas
empresas concordaram no resultado, sendo os mais afetados são: humano – vendas –
financeiro, estes são os setores que mais necessitam de atenção na hora da mudança ou
inovação, pois são muito instáveis as pressões e variações do mercado, por isso a necessidade
de planejamento a curto e longo prazo.
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Para que se consiga um produto com qualidade e a preço competitivo as empresas,
precisam investir em mudanças que diminuam os custos de produção. A inovação possibilita
a competitividade, mas é necessário ter em mente até que ponto essa inovação será boa
para a organização, estando sempre dentro dos limites de mercado para não ocorrer o
aumento de custos e a perda da competitividade, ou seja, o mercado tende estar disposto a
pagar pela inovação que agrega valor ao produto, se este não pagar você terá apenas um
aumento nos custos de produção.

Na questão do abandono de algum projeto, por inviabilidade de produção ou venda,
referente à questão onze, a Visual cancelou a venda através de pedidos, pois a despesa é
grande, e o lucro diminuiu, hoje pequenos pedidos até são feitos, mas de uma forma geral
foram cancelados. Na empresa NH, existem projetos que são levados até certo estagio, pois
não fica viável a sua produção, e são abandonados, isso ocorre principalmente no ramo de
eletrônicos, onde existe muita concorrência da China e os produtos ilegais. A qualidade é
um fator importante na hora de se comparar produtos, mas a grande dificuldade está na
variação do preço médio de mercado, onde não se leva em consideração a qualidade, mas
sim a competitividade e a participação no mercado de determinado produto, por isso
muitas vezes alguns produtos poderiam ser produzidos, mas por essa variação de preços e
a não preocupação com a qualidade final dos produtos, muitos são excluídos.

A maior preocupação das empresas na hora de implantar uma mudança ou
inovação é com certeza a satisfação do cliente, e para que a relação entre empresa e cliente
se fortaleça na hora da mudança ou inovação são necessárias algumas medidas por parte
das organizações, como: ótimo atendimento, prazo de entrega, qualidade do produto final,
prazos de pagamento, e a participação ativa do cliente na elaboração e na implantação de
mudanças em produtos principalmente, pois fazendo isso à empresa evita frustrações e
desilusões que podem prejudicar a imagem desta. Se o cliente ajuda na inovação, além da
empresa saber suas reais necessidades, ganha parceiros que adotam o produto, melhorando
as vendas e o relacionamento empresa x cliente.

CONCLUSÃO

É importante a empresa tomar consciência de que a inovação e a mudança devem
ocorrer constantemente. Nas empresas chamadas saudáveis a mudança ocorre sem maiores
problemas, pois estas apresentam condições favoráveis de forma que sua implantação ocorra
mais naturalmente no ambiente organizacional. Mas existem alguns fatores que estimulam
as mudanças. Em primeiro vêm as lembranças de mudanças positivas já ocorridas, estas
devem ser apresentadas sempre aos funcionários na hora de se iniciar uma nova mudança,
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ou seja, as conquistas e vitórias já obtidas pela empresa com alguma inovação,
transformação. Outro fator importante e necessário de se ter no processo de mudança é
uma variável com crescimento continuo na organização, como um exemplo forte, as vendas!

Para a mudança ser bem sucedida é necessário que se faça um planejamento, tendo
controle sobre ela, começando com um exame da situação atual da empresa, após a obtenção
destas informações, esta pode iniciar a segunda etapa do planejamento, ou seja, a analise
das principais razões que a levam a mudar. Com estas informações faz-se um estudo criando
o objetivo que se deseja alcançar através das mudanças. Com estes resultados em mãos são
planejados o processo de mudança e as ações necessárias para sua implantação. As empresas
precisam estar conscientes no decorrer da mudança, pois ela é um processo sem fim,
tende se renovar constantemente, fazendo novas experiências, avaliando sempre os
resultados e procedimentos.  A mudança planejada zela pela elaboração de objetivos comuns,
com igualdade de poder, utilizando a participação do cliente na sua implementação. Como
conclusão podemos dizer que as empresas não atentas à nova realidade de mercado, onde
as mudanças e as inovações são constantes, perderão a competitividade em nossa economia
globalizada. Portanto, as empresas devem investir em novas tecnologias e no desenvolvimento
de seus colaboradores do nosso Brasil, para que a inovação e a mudança estejam sempre
presentes em nossas empresas!
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ANEXO

Questionário referente ao projeto de pesquisa.

Empresa: Data:     /   /
Entrevistado:

1- Em relação ao processo de globalização houve algum tipo de mudança ou inovação
tecnológica implantada na empresa?

2- Em relação ao processo de globalização houve algum tipo mudança ou inovação
estratégica e organizacional implantada na empresa?

3- Já ocorreu alguma mudança ou inovação por exigência de clientes, se resposta positiva,
quais?

4- Quais as principais dificultadas encontradas no processo de mudança?

5- Os benefícios e melhorias esperados com a mudança foram alcançados? (principalmente
aumento do lucro)

6- De que forma e que dados foram usados como indicadores de desempenho? Ocorreu
alguma mudança nestes indicadores após a implantação do projeto?
(dados utilizados para fazer comparações, ex. aumento da produção em relação ao mesmo
período do ano passado.)

7- Você acha que as empresas de um modo geral estão devidamente conscientizadas acerca
do papel e da importância da aprendizagem organizacional em face do processo de mudança?
Por Que?

8- Qual é a inovação ou mudança mais complicada, a tecnológica e seus treinamentos
necessários ou a mudança organizacional e humana? Por que?

9- Qual o nível de impacto que a mudança ou inovação causa em cada área da empresa?
(Grande – Médio - Pequeno)
a. Financeiro
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b. Operacional
c. Vendas
d. Humana
e. Logística e distribuição
f. Comunicação interna
g. Produção

10- A procura dos clientes por produtos que possuam qualidade, pode trazer a empresa
aumento de custos na produção. De que maneira a inovação pode amenizar esses problemas?

11- A empresa já passou por alguma mudança ou inovação que não atingiu os objetivos
esperados e foi abandonado o seu projeto? Por que?

12- Qual a média de tempo para que um novo projeto de mudança ou inovação possa
trazer os resultados esperados?

13- Em relação à satisfação do cliente, quais os cuidados que são levados em consideração
nos processos de mudança?
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INTRODUÇÃO

Os sistemas de prontuário eletrônico são ferramentas de softwares que nos permitem
o armazenamento de exames e informações do paciente tal como a ficha médica em um
banco de dados. Esse tipo de sistema possibilita a integração entre hospitais, clinicas e
consultórios médicos utilizando a troca de arquivos utilizando as normas de padrões
internacionais.  Inúmeras são as vantagens deste tipo sistema de prontuário eletrônico
entre elas pode-se citar a agilidade no acesso das informações dos prontuários dos pacientes,
redução de custos devido a não realização de exames já realizados evitando a redundância
de informações e o que é mais importante, a redução do tempo de diagnóstico da doença
e início do tratamento.

Diversas instituições de saúde buscam implementar esses sistemas de registro clínico
eletrônico visando maior agilidade no acesso aos dados de paciente, melhorando assim o
atendimento. Mas normalmente, por força de mercados, os sistemas possuem enfoques mais
administrativos e financeiros do que a devida preocupação com as informações dos pacientes
como laudos e prescrições. Na maioria dos casos os profissionais de saúde utilizam apenas
textos livres ou formulário em papel para o registro de anamineses, laudos, prescrições e outros.

A proposta de combinação de diversos padrões e nomenclaturas da área da Saúde,
como os descritos a seguir, baseando-se na necessidade das informações estarem ordenadas
e padronizadas para facilitar o entendimento principalmente para permitir e agilizar a sua
recuperação.

PADRÕES INTERNACIONAIS DE DADOS EM SAÚDE HL7

O mundialmente conhecido padrão HL7 - Health Level Seven é definido por um comitê
que desde 1987 desenvolve normas para o intercâmbio eletrônico de informação clínica,
financeira e administrativa entre serviços de saúde independentes orientados por computador,
como sistemas de informação de hospitais, sistemas de laboratórios clínicos, etc.

HL7 é uma norma reconhecida internacionalmente para o intercâmbio eletrônico
de dados na área da saúde. Não se trata de um software comercial, mas antes um conjunto
de regras para enviar grupos de textos em caracteres que representam a identificação do
paciente, a identificação dos clínicos, resultados de análises laboratoriais, resultados de
testes e outros dados administrativos e clínicos. Esta norma permite a comunicação entre
diferentes tipos de sistemas de informação.

O sistema HL7 é atualmente utilizado na maioria dos hospitais dos E.U.A., sendo
também usado na Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Finlândia, Alemanha, Holanda, Israel,
Japão, Nova Zelândia e Reino Unido. De fato, alguns países formaram mesmo organizações
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filiadas do HL7 como HL7 Canadá, HL7 Alemanha, HL7 Nova Zelândia, HL7 Finlândia, HL7
Holanda e HL7 Austrália.

Em junho de 1994, HL7 foi designado pelo Instituto da Associação Nacional
Americana de Normas(ANSI) como um fornecedor de normas para a mesma. A atual norma
define as transações para transmitir dados sobre registro de pacientes, admissão, descarte
e transferências, seguros, taxas e contas a pagar, pedidos e resultados para testes de
laboratório, exames de imagem, observações medicas e de enfermagem, prescrições de
dieta, pedidos a farmácia, pedidos de suprimentos, e arquivos.  Também estão desenvolvendo
transações para a troca de informações sobre marcação de consultas, listas de problemas,
avaliações clínicas, permissões do paciente, diretivas avançadas, e sinais fisiológicos.

DICOM

Outro padrão que pode ser combinado com o HL7 é o DICOM, que surgiu em 1985
de duas organizações norte-americanas, uma da área médica (American College of Radiology)
e outra da área de equipamentos médicos (National Electrical Manufacturers Association)
desenvolveram conjuntamente um padrão para o intercâmbio eletrônico de imagens que não
dependesse do tipo de computador onde residem os dados. Esse padrão recebeu o nome de
ACR-NEMA, e foi o primeiro a ser adotado pelos fabricantes de aparelhos geradores de imagens
radiológicas, permitindo assim uma conexão mais fácil a computadores de uso geral.
Posteriormente foi criado, a partir dele, outro padrão, o DICOM (Digital and Communications
in Medicine), o qual foi adotado muito mais amplamente, e que governa também as informações
de texto (nome, número de registro do paciente, laudo radiológico, etc.).

O DICOM define não somente como a imagem é representada digitalmente dentro
do computador (formato de imagem), bem como ele deve ser arquivado. Cada objeto
codifica apenas informações semânticas, e não contém informações sobre como o
documento representado pelo objeto deve ser apresentado, ou impresso.

 Portanto, cada implementação de prontuário eletrônico pode ter um formato para
apresentação que lhe for mais adequado. Além disso, objetos no padrão fazem uso de
terminologia controlada, o que evita as ambigüidades da linguagem natural, facilita o
entendimento automatizado do conteúdo, a busca por informações específicas, e a
internacionalização do conteúdo. São enormes os benefícios trazidos por sistemas desse
tipo, pois os programadores de software podem simplesmente incorporar o padrão em
seus programas, ao invés de ter que desenvolver um novo programa a partir do zero.

Além disso, eles não precisam se preocupar com as diferenças entre os vários modelos
de aparelhos de raios X, tomografia, ultra-som, medicina nuclear, etc., ou com os computadores
onde rodam os seus programas. Várias organizações, como o American College of Cardiology
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e o American College of Pathology estão adotando o DICOM como padrão. Isso fará com que
um largo espectro de imagens médicas sejam padronizado e disponíveis através de alguns
comandos simples. Existem vários sites na Internet onde você pode achar software gratuito
que “entende” o DICOM e pode visualizar imagens geradas segundo o padrão.

O padrão DICOM contempla também itens como comunicação e troca de mensagens
entre aplicações, serviços oferecidos, segurança de informação, etc., possibilitando a
interface com outros sistemas computacionais voltados para a área médica, como os Sistemas
de Informação Hospitalar, os Sistemas de Automação de Leitos, os Sistemas de Controle
Laboratorial, dentre outros.

A rápida adoção do padrão DICOM pelas indústrias de imagem médica irá também
abrir novas oportunidades para organizações de cuidados à saúde para aumentar a qualidade
e a efetividade nos cuidados aos pacientes. O sistema DICOM permite que informações
sobre um paciente viagem entre lugares diferentes do mundo via modem, o que é mais
barato e mais rápido do que outros meios de transporte. Além disso, as imagens não
perdem a definição e, consequentemente, a interpretação das imagens pelas entidades
médicas é mantida, já que a qualidade gráfica não se altera.

Sem uma dúvida, o DICOM é o maior projeto de padrões de imagens médicas
empreendido por indústria e sociedades profissionais. Ele é um padrão complexo por
causa do tamanho de seu conteúdo, mas isto é implementável e útil. O padrão oferece o
balanço certo entre o suporte de implementação rápida de objetivo pragmático em produtos
correntes e uma fundação modular sólida que assegura uma capacidade para desenvolver
e responder a necessidades de futuras. A quantidade de trabalhos feitos no DICOM é uma
parte da razão pelo interesse de outros especialistas que usam imagens. Através do uso da
perícia disponível em sociedades profissionais, objetos de informação e serviços podem
ser definidos. Esto pode fazer uso da estrutura do DICOM para implementação.

DICON STRUCTURE REPORT

O padrão DICOM SR (Structure Report) é uma extensão complementar ao DICOM
e estabelece como devem ser formados objetos compostos de informação que codificam
dados a respeito de exames, diagnósticos e, tratamentos, além de informações de contexto,
tais como procedimentos que devem ser executados para o sucesso de um tratamento, e
dados sobre profissionais de saúde envolvidos.

Um objeto no padrão pode conter referências embutidas a imagens,
eletrocardiogramas, e arquivos de áudio bem como a outros documentos no mesmo padrão.
Desta forma um único objeto DICOM pode conter todas as informações referentes a um
determinado tratamento.
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Cada objeto codifica apenas informações semânticas, e não contém informações
sobre como o documento representado pelo objeto deve ser apresentado, ou impresso.
Portanto, cada implementação de prontuário eletrônico pode ter um formato para
apresentação que lhe for mais adequado. Além disso, objetos no padrão fazem uso de
terminologia controlada, o que evita as ambigüidades da linguagem natural, facilita o
entendimento automatizado do conteúdo, a busca por informações específicas, e a
internacionalização do conteúdo.

São inúmeros os benefícios que podem ser alcançados com a utilização de padrões
para codificação, armazenamento e transmissão de registros clínicos eletrônicos. A
necessidade de se utilizar padrões se torna mais evidente a medida que mais instituições
implementam sistemas de registro clinico eletrônico. O padrão DICOM SR se destaca por
fazer parte de um padrão para dados médicos, amplamente utilizado na atualidade, pela
flexibilidade para representação de informações, pelo uso de terminologia controlada, e
pela possibilidade de embutir outros objetos no padrão como imagens e eletrocardiogramas.

O termo relatório estruturado (structured report) possui significados diferentes
para pessoas diferentes. Um radiologista, pensando em termos de relatórios convencionais,
pode imaginar um documento que consiste de uma hierarquia de títulos que contêm blocos
de texto, talvez com alguns códigos ou senhas ao fim, para resumir os achados. O autor de
um software para fazer medidas obstetrícias por ultra-som pode visualizar uma hierarquia
aninhada de medidas numéricas relacionadas (como tamanho de fêmur do feto, cada um
identificado com códigos individuais, e posteriormente agregados para prover medidas
mais gerais, como médias ou estimativas de idade fetal).  Da perspectiva de DICOM Structured
Reporting (SR), o que unifica estas diferentes visões são:

• a presença de listas e relacionamentos hierárquicos;
• uso de conteúdo numérico ou codificado em adição a um texto simples;
• uso de relacionamentos entre conceitos;
• a presença de referências embutidas para imagens e objetos semelhantes.
No entanto, um relatório estruturado (ou de forma geral, um “documento

estruturado”) é definido mais pela maneira como ele é construído do que pelo que ele
contém. A palavra “relatório” (report) é realmente imprópria, já que DICOM SR pode
transmitir (conter) qualquer tipo de conteúdo estruturado, não apenas relatórios.
Documentos SR podem ser usados onde houver:

•  necessidade de listas ou conteúdo estruturado hierarquicamente;
•  necessidade de conceitos codificados ou valores numéricos;
•  necessidade de referências a imagens, waveforms ou outros objetos compostos.
Eles não precisam ser documentos complexos, nem ser sempre de fácil compreensão

por um ser humano.
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O padrão DICOM SR estabelece como devem ser formados objetos compostos de
informação que codificam dados a respeito de exames, diagnósticos e, tratamentos, além
de informações de contexto, tais como procedimentos que devem ser executados para o
sucesso de um tratamento, e dados sobre profissionais de saúde envolvidos.

Um objeto no padrão pode conter referências embutidas a imagens,
eletrocardiogramas, e arquivos de áudio bem como a outros documentos no mesmo padrão.
Desta forma um único objeto DICOM pode conter todas as informações referentes a um
determinado tratamento.

Cada objeto codifica apenas informações semânticas, e não contém informações
sobre como o documento representado pelo objeto deve ser apresentado, ou impresso.
Portanto, cada implementação de prontuário eletrônico pode ter um formato para
apresentação que lhe for mais adequado. Além disso, objetos no padrão fazem uso de
terminologia controlada, o que evita as ambigüidades da linguagem natural, facilita o
entendimento automatizado do conteúdo, a busca por informações específicas, e a
internacionalização do conteúdo.

No modelo de dados do DICOM, um paciente tem um ou mais estudos, um estudo
corresponde a uma visita do paciente a uma instituição de saúde.

Cada estudo contém uma ou mais series. Séries são seqüências de imagens ou de
cortes de imagens. No caso de séries de documentos SR, isso não tem muita semântica.
Uma série contém as imagens laudos DICOM, curvas e outros objetos DICOM.

O padrão DICOM SR define três diferentes classes SOP (do inglês Service Object
Pair - par serviço-objeto) de laudos. Estas classes SOP são, em ordem crescente de
complexidade e abrangência: Basic Text SR (Laudo Estruturado de texto), Enhanced SR
(Laudo Estruturado aperfeiçoado), Comprehensive SR (Laudo Estruturado Abrangente).
As diferenças entre estas classes são restrições impostas à estrutura do documento.

Em cada definição de classe SOP um IOD (do inglês Information Object Definition
- Definição de Objeto de Informação) é combinado com um serviço de armazenamento.
Um IOD é um modelo abstrato de dados orientado a objeto usado para especificar
informações de objetos do mundo real [DELLANI2001].

O IOD Basic Text Structured Report é para relatórios com uso mínimo de códigos,
tipicamente usados no titulo do documento e subtítulos e uma árvore hierárquica de
subtítulos sob a qual podem aparecer textos e subtítulos. Referências a instâncias SOP
(como imagens, formas de onda e outros documentos SR) são restritas às folhas (nodos
que não possuem filhos) da hierarquia. Esta estrutura simplifica a codificação de documentos
de texto como documentos SR, bem como sua renderização e apresentação.

O IOD Enhanced Structured Report é um superconjunto do Basic Text IOD. Também
foi projetado para representar relatórios com uso mínimo de códigos e em adição ao Basic
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Text IOD permite o uso de medidas numéricas com códigos para os nomes de medidas e
unidades. Além disso, permite que referências a imagens ou formas de onda sejam
acompanhadas de itens que identificam regiões de interesse espaciais e temporais.

O IOD Comprehensive é um superconjunto das classes Basic Text SR e Enhanced
SR e especifica uma classe de documentos cujo conteúdo pode incluir uma variedade de
tipos de informação incluindo texto, medidas numéricas, referências a outras instâncias
DICOM e regiões de interesse selecionadas destas instâncias. Um documento desta classe
também permite relacionamentos ditos “por referência” entre os itens.

As informações em um Structured Report (SR) são agrupadas em 9 módulos cujos
itens de informação se relacionam. Existe um módulo para informações sobre o paciente,
como data de nascimento e peso, um módulo para informações gerais a respeito do
documento, como por exemplo, nomes de pessoas responsáveis por verificar o documento
e sinalizadores que indicam se o documento foi verificado, se está completo. Existe também
um módulo, chamado conteúdo do documento (document content), onde são registradas
informações sobre histórico do paciente, sintomas, diagnóstico, tratamento entre outras.

A  0 mostra a modelo de um objeto DICOM-SR e a 0 especifica os Módulos  do IOD
Basic Text SR  conforme a especificação do padrão DICOM A.35.3-1. Nela encontram-se
módulos do  IOD (Information Object Definition) que possui as informações e definições
do objeto de SR, que  define um módulo separado da árvore de conteúdo que contém esta
informação (o SR Document General Module). Também pode-se observar na Figura 1.1
que os SR - Relatórios estruturados são instâncias compostas DICOM assim como imagens
e waveforms. Como tal, eles contém atributos para identificar e descrever as entidades no
modelo de informação composto. Isto inclui informações sobre o paciente, estudo,
componentes do estudo, série e instância.

Figura 1.1  - Objetos compostos representam entidades múltiplas
Fonte: DICOM (2003).
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Uma vez que documentos SR são instâncias de classes SOP compostas, a eles são
atribuídos identificadores únicos (Unique Identifiers - UIDs). Instâncias compostas DICOM
são normalmente persistentes, além do escopo de sua transmissão; elas são “documentos”
ao invés de “mensagens”. Em um paradigma orientado a mensagens, elas podem ser
transientes e serem descartadas após o uso. A informação de conteúdo e gerenciamento
codificada em um relatório estruturado não pode ser alterada sem a criação de uma nova
instância. Correções ou revisões precisam ser novas instâncias.

A informação contida no módulo conteúdo do documento é dividida em “itens de
conteúdo”. Um “item de conteúdo” consiste de um par nome-valor, em que o nome é um
código selecionado de um dicionário de termos, e o valor é de um tipo dentre os quatorze
tipos de valor definidos pelo padrão.

Figura 1.2 - Módulos da Classe Basic Text SRLN - A.35.3-1.
Fonte: DICOM (2003).
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Um dicionário de termos associa um nome de conceito humanamente significativo
a um código. Dicionários amplamente utilizados são SNOMED  para termos médicos, LOINC
para observações clínicas e laboratoriais, e UCUM  para unidades de medida. Entre os tipos
de valor definidos pelo padrão para “itens de conteúdo” estão os tipos text (para texto),
num (para números, porcentagen e outros), image (para imagens), date (para datas), e
waveform (para formatos de onda, como eletrocardiogramas).

Todos os “itens de conteúdo” são organizados em uma hierarquia  de informações,
de modo que a informação nos níveis mais altos da hierarquia contém ou deriva de
informações nos itens mais abaixo na hierarquia. Cada “item de conteúdo” (exceto o item
raiz) contém um relacionamento, de um dos tipos definidos pelo padrão, com seu item pai
de forma a evitar que o significado de um ramo da árvore seja ambíguo.

O padrão DICOM SR especifica oito diferentes tipos de relacionamentos, dentre
eles estão contains (a informação do nodo pai está contida no nodo filho), has-properties
(tem propriedades, a informação do nodo filho é uma propriedade da informação do
nodo pai ), has obs. Context  (a informação no nodo filho é uma observação sobre a
informação do nodo pai). A Figura 1.3 mostra uma hierarquia exemplo.

Para cada classe SOP de Structured Report existem regras que determinam quais
tipos de valor os itens podem assumir e quais tipos de relacionamento podem existir entre
os diferentes tipos de itens.

Figura 1.3 - Relacionamentos por referência
  Fonte: DICOM (2003)
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Em alguns casos é desejável referenciar um “item de conteúdo” que já compõe
outra parte da hierarquia, sem repeti-lo. Além do relacionamento com seu item pai, um
item de conteúdo pode ter outro relacionamento dito “por referência” com outro item de
conteúdo pertencente à hierarquia. Este tipo de relacionamento pode Desta forma a
hierarquia forma um grafo acíclico dirigido. Somente documentos da classe Comprehensive
SR podem conter relacionamentos por referência. A Figura 1.4 mostra uma hierarquia
exemplo da classe Comprehensive SR.

É importante poder especificar em um laudo, o contexto em que ele foi produzido.
O contexto inclui quem ou o que produziu o conteúdo do documento, sobre quem ou o
que um item se refere, e o procedimento ao qual aquela informação se refere. O contexto
de observação é específico para relatórios estruturados e distintos de um contexto de
aquisição (acquisition context), o qual se aplica a imagens e waveforms. O contexto de
aquisição pode ser incluído dentro de um documento SR para codificar a informação
presente num objeto DICOM tradicional “adquirido”, como uma imagem ou um waveform.

 Para fazer este tipo de observação em um documento DICOM SR adiciona-se um
item contendo a observação ao item topo da hierarquia ou do ramo da hierarquia à qual a
observação se refere. Desta forma a informação no item de observação de contexto é válida
para todos os itens desta hierarquia. O relacionamento entre o item topo e o item de
observação deve ser do tipo has observation context.

Diz-se que esta informação “herdada” itens descendentes deste de um item onde é
adicionada a observação.

Figura 1.4 - Hierarquia exemplo da classe Comprehensive SR
Fonte: DICOM (2003)
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Pode ser necessário em um documento SR identificar o profissional que gerou o
conteúdo ou parte do conteúdo de um laudo. Para este propósito é feita uma observação
do tipo observer context. Para especificar que determinado profissional gerou um braço
da hierarquia, ao item topo desta hierarquia é adicionado um item filho cujo nome é
“observador” e cujo valor seja o nome do profissional observador, com relacionamento do
tipo “has observer context”. Um observador pode ser, um profissional que fez uma
observação, um dispositivo ou software que adicionou algum item de informação a um
laudo, uma informação adicionada ao laudo por uma instituição de saúde.

O contexto de sujeito identifica e descreve sobre quem ou o que uma observação é
feita. O sujeito da informação em um laudo é freqüentemente o paciente a que o laudo se
refere. Mas parte de um documento SR pode ser, por exemplo, informações sobre alguma
amostra retirada do paciente, ou um ou mais fetos encontrados em um exame.

O “contexto de procedimento” (“procedure context”) identifica e descreve “o que
foi feito” Mais precisamente, fornece um meio de se especificar:

• o “procedimento de aquisição de dados”  deste documento
• o “procedimento de interpretação”
O caso mais comum é um único relatório sobre um único procedimento de

diagnóstico. Neste caso, o contexto de procedimento está associado às imagens, waveforms
e outros objetos compostos que são parte do mesmo estudo como identificado no General
Study Module.

Se um relatório contém observações sobre mais do que um procedimento
identificável ou resume informação sobre múltiplos procedimentos, então é necessário
que ele defina sobre qual procedimento é uma observação.

Uma distinção é feita entre “procedimento de aquisição de dados” e “procedimento
de interpretação”. Isto nem sempre é sinônimo. Em situações simples, os identificadores
serão os mesmos. Isto ocorrerá quando o objeto SR object conter informações (tais como
medidas) derivadas de imagens como parte do procedimento de aquisição ou quando o
relatório é, na verdade, uma interpretação do “procedimento corrente”.

Na discussão de conteúdo e relacionamentos em seções anteriores, nenhuma referência
de qualquer ordem particular foi feita sobre a ordem passagem pela árvore, nem de conceito
de herança. Para a maioria do conteúdo, tais noções não são necessárias para definir o
significado, além da definição avançada (“top-down”) de relacionamentos como “contains”,
“has properties” e “inferred from”, as quais claramente estabelecem a fonte e o alvo do
relacionamento. Mesmo no caso de cabeçalhos (“headings”) que são nomes de conceito dos
itens de conteúdo de “container”, a noção “containment” é suficiente para estabelecer uma
hierarquia de cabeçalhos, subcabeçalhos contidos (internos), e assim por diante.
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A exceção é o contexto de observação. Seria repetitivo ter que inserir cada tem de
conteúdo na árvore com seu próprio contexto de observação completo. Seria provavelmente
inseguro deixar a propagação do contexto de observação indefinida ou implícita, desde
que diferentes suposições de diferentes implementadores poderiam levar à ambigüidade.
Portanto são definidas regras para propagação explícita do contexto de observação, o qual:

• é herdado recursivamente por um nó, a partir de seu ancestral imediato;
• é propagado apenas por relacionamentos “by-value”, e não por relacionamentos

“by-reference”.
No momento, o padrão declara que nunca se pode substituir um atributo de contexto

de observação mais abaixo na árvore. Por exemplo, uma vez que o observador tenha sido
estabelecido, nenhum dos descendentes dos itens de conteúdo, não importando o quão
distante eles estejam, podem redefinir aquele atributo de contexto de observação novamente.
No entanto, esta regra tem causado dificuldade e ninguém tem uma boa razão do motivo
pelo qual ela foi introduzida. Por isso, é provável que esta restrição será removida e a
substituição de atributos de contexto será permitida.

Uma vez que relatórios estruturados DICOM são sempre objetos compostos
(“composite objects”), já existe uma considerável quantia de contexto de observação
presente no nível superior do conjunto de dados. Em particular, os módulos “Patient”,
“Specimen Identification”, “General Study”, “Patient Study” e “General Equipment” já contém
informação suficiente para identificar o assunto e o procedimento. Em muitos casos, há
informação para identificar o observador, particularmente quando o observador é um
dispositivo e não uma pessoa.

Esta informação que vem “do lado de fora” da árvore de conteúdo (“content tree”)
e referida como contexto “inicial” ou “default”. Ele não precisa ser repetido na árvore. O
padrão declara que o contexto inicial de observação do lado de fora da árvore pode ser
explicitamente substituído, ao invés de herdado, se for ambíguo.

Até este ponto, a hipótese tem sido que o contexto de observações é “direto”. Ou
seja, o criador do documento SR (o observador) cria itens de conteúdo novos que descrevem
o assunto diretamente. Isto não é sempre assim.

 Algumas vezes o criador do documento precisa citar um outro documento, tal
como um relatório anterior ou algo que foi contado a ele, tal como uma história falada
pelo paciente. Além disso, um conteúdo citado “quoted content” pode também citar um
outro material e assim por diante, recursivamente.

Não há uma forma de fazer as citações definidas no padrão. Isto é deixado aos
“templates” e contexto de observação.

Os seguintes requisitos são comuns para documentos e citados e descrições faladas:
• o ponto na árvore no qual a citação começa deve ser distinto
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• a pessoa ou dispositivo que faz a citação deve ser identificado
• a pessoa ou dispositivo que é citado deve ser identificado
Em DICOM uma lista de códigos da qual um código pode ser escolhido pode ser

chamada de “context group” ou grupo de contexto. Existem quatro possibilidades:
• Não existem restrições, isto é, nenhum grupo de contexto é definido.
• Uma lista de códigos é sugerida, mas códigos alternativos também podem ser

usados. “baseline context group.”
• Uma lista de códigos é especificada, mas a lista pode ser estendida com outros

códigos, contanto que os novos códigos não tenham uma intercessão de significado
com os códigos que já estavam na lista. “defined context group”.

• Uma lista especifica de códigos deve ser usada e nenhum outro código deve ser
usado, “enumerated context group”.

Os grupos de contexto não são definidos nos esquemas de codificação onde os
códigos estão. Os grupos de contexto são definidos em um “Mapping resource” recurso de
mapeamento que mapeia listas de códigos de onde são usados, no contexto para os esquemas
de codificação em que estão definidos.

Laudos para domínio específico, como por exemplo, laudos de exame oftalmológico
em determinada clínica, podem ter um formato comum.

O padrão DICOM SR permite que sejam usados modelos de laudos para aplicações
específicas. Um SR template (modelo de SR) é um modelo de laudo padrão que sugere ou
restringe a hierarquia de itens de conteúdo ou parte desta hierarquia e que pode conter
especificações de nomes (do par nome-valor), relacionamentos, tipos de valor e conjuntos
de valores possíveis para um nome (do par nome-valor) [BELIAN2002].

NOMENCLATURAS MÉDICAS INTERNACIONAIS

Os sistemas de classificação surgiram no sentido de permitir a compreensão precisa
e global dos registros clínicos. Uma classificação é um sistema ordenado de conceitos
dentro de um domínio, com princípios de sistematização e agrupamento implícitos ou
explícitos. A forma como os domínios são definidos depende da sua intenção de uso. A
classificação é baseada num conhecimento primário e estabelece a ligação para a extensão
do conhecimento.

Mas também auxiliam a estruturação de informações para o armazenamento, pois
o propósito da classificação de estabelecer bases para estatísticas médicas ou facilitar a
pesquisa. Pois a padronização no armazenamento e no uso do vocabulário médico é
fundamental para reunir informação clínica no cuidado ao paciente, para recuperar
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informação no manejo da doença ou para pesquisa, assim como para conduzir a análise
de resultados.

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID)

Classificação Internacional de Doenças (CID) é um gênero de nomenclatura médica
criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que tem por objetivos promover
comparabilidade internacional na coleção, processamento, classificação e apresentação
de estatísticas de mortalidade. Isso inclui a indexação de dados hospitalares em relação a
doenças e procedimentos cirúrgicos para que os mesmos sejam armazenados e futuramente
analisados. Ela constitui-se em uma família de documentos, que se presta à utilização para
uso clínico, educacional e assistencial em geral. Outros documentos que compõem esta
família, ainda em desenvolvimento ou não publicados, compreendem critérios diagnósticos
para pesquisa, uma classificação multiaxial, outra específica para serviços de cuidados
primários e, finalmente, um glossário. A CID-10  é periodicamente revisada e publicada
pela OMS - Organização Mundial da Saúde, ela contém capítulos referentes a diversos
grupos de doenças.

Os documentos CID-10 fornecem em suas Descrições Clínicas e Diretrizes
Diagnósticas, critérios específicos para que um determinado diagnóstico possa ser
estabelecido. Caso o quadro clínico do paciente preencha parcialmente os critérios
requeridos para aquela condição, por exemplo, um número menor de sintomas ou uma
duração menor na apresentação do quadro, um diagnóstico provisório ou tentativo poderá
ser atribuído a ele.

A CID-10 adota, na identificação dos diversos quadros, um código alfa-numérico
composto por uma letra e até quatro caracteres numéricos. Cada capítulo da CID-10 é
identificado por uma letra, por exemplo, o Capítulo V identificado pela letra F. Ou seja, toda
vez que um código da CID-10 se inicie pela letra F, aquela categoria diagnóstica identifica
um transtorno mental ou de comportamento, outros exemplos são as doenças infecciosas
intestinais (A00 – A09). O código básico inclui, além desta letra, outros dois caracteres
numéricos, sendo que a combinação destes três, uma letra e dois números, permitem 100
categorias diagnósticas principais. Mas como contempla prioritariamente o diagnóstico
não contém a maioria dos demais itens do vocabulário médico, ficando assim incompleta
para ser à base da análise dos laudos que descrevem os achados e resultados dos exames.
A lista da divisão das categorias conforme os capítulos da CID-10 estão na figura 1.5
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SNOMED

Sendo a padronização do vocabulário médico de fundamental importância para
reunir informação clínica no cuidado ao paciente, para recuperar informação no manejo
da doença ou para pesquisa, assim como para conduzir a análise de resultados. A SNOMED
“The Systematized Nomenclature of Human Medicine” é uma nomenclatura multiaxial criada
para indexar o conjunto de registros médicos.

A SNOMED internacional foi formada em setembro de 1993, mas já havia sido
traçada desde o início dos anos 60 como a Systematized Nomenclature for Pathology (SNOP).
Ela inclui sinais e sintomas, diagnósticos e procedimentos; e seu projeto único irá permitir
a integração completa de todas as informações médicas, em um registro médico eletrônico
dentro de uma estrutura única de dados.

A composição da nomenclatura SNOMED possui alguns eixos para distinção dos
termos e facilidade de localização dos mesmos.

Figura 1.5  – Litas de Categorias CID-10.
         Fonte: Datasus e CBCD.
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A sua sistematização compreende uma combinação de alguns destes eixos,
consistindo em um código topográfico, um morfológico, um de organismo vivo e um
funcional. Quando um diagnóstico é estabelecido. Por exemplo, a doença com o código D-
13510 (Pneumonia pneumocócica) é equivalente a combinação de:  T-28000 (código
topográfico para pulmão); M-40000 (código morfológico para inflamação) e L-25116
(código Streptococcus Pneumoniae de organismos vivos).

DESENVOLVIMENTO GERAL

Após o estudo do padrão DICOM SR e da terminologia SNOMED e CID-10 foi
modelado o protótipo do sistemas contendo as seguintes operações: Cadastro de Paciente
e Snomed assim como o registro das Consultas e a exportação / importação de informações
no formato XML obedecendo as recomendações DICOM, descritos a seguir.

O Cadastro de paciente está ligado ao convênio que o mesmo pode possuir tal
como SUS, Unimed além das informações básicas do paciente como endereço e
principalmente o sexo e a data de nascimento, da qual pode se calcular a idade do paciente
na data de cada uma das consultas ou exames registrados (figura 1.7).

Figura 1.6 - Modelo de Eixos da Nomenclatura SNOMED.
Fonte: SNOMED (2003).
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Outro cadastro importante está na figura 1.8 o cadastro da nomenclatura SNOMED,
que esta relacionada neste caso a CID-10, pois enquanto a primeira possui diversos eixos
a segunda possui apenas os diagnósticos possíveis mas é obrigatória pela legislação.

Figura 1.7  Cadastro dos Pacientes.
Fonte: Acervo dos Autores.

Figura 1.8 Cadastro SNOMED.
Fonte: Acervo dos Autores.

O registro das consultas permite a identificação do paciente e a anotação dos
resultados obtidos seja na anaminese ou de exames, conforme a figura 1.9. Tendo ainda as
opções de exportação e importação dos dados em arquivo XML obedecendo o padrão
DIOM.
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Na figura 1.10 está o exemplo de uma consulta exportada em XML para o software
de edição de laudos médicos do projeto Cyclops.

Figura 1.9 Registro das Consultas e Exames.
Fonte: Acervo dos Autores

Figura 1.10 Cadastro dos Pacientes
Fonte: Acervo dos Autores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Até o presente momento encontra-se em fase de desenvolvimento e análise do
protótipo, não possuindo dados conclusivos. O protótipo ainda não possui as funcionalidades
de controle financeiro e integração com os planos de saúde. Existe  ainda a necessidade do
uso e da análise desse protótipo por médicos cujo objetivo é a validação das informações
geradas pelo mesmo com objetivo de integrá-las no aos softwares do Projeto Cyclops que
utilizam o padrão DICOM SR. Este se destaca por fazer parte de um padrão para dados
médicos amplamente utilizado atualmente, pela flexibilidade para representação de
informações, o uso de terminologia controlada, e a possibilidade de embutir outros objetos
no padrão como imagens e eletrocardiogramas.

RECOMENDAÇÃO DE TRABALHOS FUTUROS

Apresentam-se, a seguir, algumas recomendações que possam vir a orientar futuras
pesquisas e estudos a respeito:

•  Continuar a pesquisa atual levando o protótipo para ser testado por profissionais
da área da saúde para receber recomendações destes visando aprimora-lo.

•  Propor novos projetos visando criar mais ferramentas de auxilio de profissionais
da área da saúde.

•  Integrar este protótipo com os softwares de Telemedicina do Projeto Cyclops;
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QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS ASILADOS NA REGIÃO DA AMAVI

Gladys Brodersen1

Rosane Hermann2

Resumo: Este estudo trata da avaliação quantitativa da qualidade de vida em idosos que se encontram
institucionalizados em asilos na região da AMAVI – SC – no ano de 2005. O objetivo principal é conhecer a
qualidade de vida dos idosos asilados. Também cabe destacar a busca da influência que o ambiente físico, as
atividades de recreamento e lazer, as relações familiares e o apoio multidisciplinar de saúde têm nesta
qualidade de vida. O instrumento de coleta utilizado foi desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde,
denominado WHOQOL, que consta de vinte e seis perguntas fechadas, divididas em quatro domínios e
facetas correspondentes à condições físicas, fatores emocionais, relações sociais e meio ambiente.
Participaram do estudo 100 idosos, que atenderam aos critérios estabelecidos de seleção. Os resultados
mostraram que 60% dos entrevistados são do sexo feminino e 46% encontra-se na faixa etária entre 60 e 70
anos. Dos domínios, o físico foi o que mais colaborou para a diminuição da qualidade de vida, assim como
o domínio do meio ambiente foi o que mais contribuiu para a elevação da qualidade de vida. De uma forma
geral, a qualidade de vida destes idosos encontra-se boa. A partir disso, propõe-se uma nova forma de atuar
na atenção à saúde e à cidadania, uma forma que foque os itens identificados como redutores da qualidade
de vida destes idosos.
Palavras-chave: qualidade de vida, idoso, asilo.

Abstract: This research consists on a quantitative evaluation of the quality of life of the elderly, especially
ones who are institutionalized in asylums located in the region of AMAVI – SC in the year of 2005. the main
Goal of this research is to find out the quality of life those interned Elderly. It also focuses the search for
influence that the physical atmosphere, leisure activities, family relationships and health care carry out on
this quality of life. The current evaluation system was developed by OMS, and is called WHOQOL, which
consist in twenty-six closed questions, divided in four domains and facets related to physical conditions,
emotional factors, social relationships and environment. One hundred elder attended to this research as
required by me established selection criteria. The results showed that 60% of the interviewees were females
and 46% are situated between the age of 60 and 70. Concerning to the domains, the physical atmosphere has
been the one which most contributed for the decreasing of the quality of life. On the other hand, the
Environment was the factor that has most contributed for the increasing of the quality of life. The quality of
life of those elderly, in a general way, is considered as good. Due to that, a new form to act out the attention
on Health and citizen hood might be proposed, mainly a form that focuses the items identified as being
responsible for the decreasing of the quality of life of those elderly.
Keywords: Quality of life, Elderly, Asylum.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo aborda a qualidade de vida em idosos asilados; focando as instituições
da região da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí – AMAVI – SC – e seus abrigados.

Diante de tantos fatores que influenciam a qualidade de vida dos indivíduos idosos,
optamos pelos institucionalizados em casas asilares, visando identificar qual é o nível da
qualidade de vida deles e como os fatores ambientais, familiares, de lazer e de atendimento
multidisciplinar influenciam nesta qualidade de vida.

O envelhecer constitui-se de um processo que vai sendo construído durante a vida de
qualquer ser humano. O declínio das atividades físicas chega com o passar dos anos, porém,
o declínio mental e psicológico é algo que varia muito entre as pessoas. Muitas pessoas com
menos de 60 anos se consideram “velhas”, com desânimo de viver, já outras com 80 se
sentem muito bem, com a vontade de viver e de ser melhor a cada dia.

A expectativa de vida das pessoas vem aumentando, mas é necessário abordar a
qualidade com que estas pessoas vivem.

Os asilos, geralmente, são locais onde o idoso sente-se isolado, carente, sozinho. Pela
falta de adaptação do idoso à família e vice-versa, eles são institucionalizados e, muitas vezes,
esquecidos. Para se ter qualidade de vida na terceira idade, alguns fatores devem ser observados:
lazer, atividades manuais ou atividades físicas, convivência familiar e o atendimento dos
profissionais das várias categorias da saúde.

Frente a isto é necessário que atividades, tanto das instituições como da sociedade,
sejam implementadas visando uma crescente e constante melhora da vida destes indivíduos.

CONTEXTUALIZAÇÃO DAS DEFINIÇÕES DO SER IDOSO

Historicamente pode-se apontar a ampliação do número de vocábulos para designar
as pessoas que vivem por mais tempo e o processo biopsicossocial que caracteriza esta fase.

Conforme o Dicionário Aurélio, o vocábulo idoso poderia ser caracterizado da
seguinte maneira:

“Idoso é aquele que tem bastante idade, velho” (IDOSO, 2004, p. 1068).
Para compreender ele assume a seguinte definição de velho:
Velho - “algo muito idoso, de época remota, antigo, que tem muito tempo de

existência; gasto pelo uso, desusado, antiquado, obsoleto; empregado ou usado há muito
tempo” (VELHO, 2004, p. 2043).

Em tempos mais remotos, o termo utilizado para designar estas pessoas era velho
mas, por acreditarem na necessidade de um termo mais respeitoso, foi modificado para
idoso, terceira idade, melhor idade, entre outros.
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Mas é necessário atentar para o fato de que a velhice não pode ser caracterizada
apenas pela idade, vários fatores fazem os indivíduos com idade menor de 60 anos terem
um aspecto biológico, físico e psíquico muito mais afetado que uma pessoa com 80 anos,
que ás vezes parece ter 20 anos a menos.

Uma boa definição para o processo de envelhecer foi exposta por Duarte (2001):

“O envelhecimento é um processo e, assim sendo, é algo que vai sendo construído
no transcorrer da existência humana. Não ficaremos velhos aos 60, 70 ou 80 anos,
estamos envelhecendo a cada dia, porém dificilmente isto é aceito pelas pessoas
em virtude de mitos e esteriótipos socialmente impostos que colocam o velho como
uma seção à parte da sociedade para a qual só gera ônus, uma vez que já não faz
mais parte do mercado produtivo. [...] Envelhecer é um processo fisiológico e
natural pelo qual todos os seres vivos passam e é, sem dúvida, a maior fase do
desenvolvimento humano. Nascemos, crescemos e amadurecemos; deste momento
até a nossa morte, passamos a vida toda envelhecendo. Nesta fase, várias alterações
fisiológicas ocorrerão de modo mais ou menos acentuado e com velocidades
variáveis entre as diferentes pessoas geralmente relacionados a variáveis pessoais.”
(DUARTE, 2001)

Porém, por questões jurídicas e legais, o indivíduo idoso é considerado aquele que
possui 60 anos ou mais. Esta definição auxilia, legalmente, na aquisição da aposentadoria,
de direitos relacionados ao transporte, saúde, entre outros fatores.

O DESENVOLVIMENTO DAS INSTITUIÇÕES ASILARES E SEU PAPEL NA SOCIEDADE

De acordo com Beauvoir (1990, apud FRANZEN e FRANZEN 2004), o asilo aparece
no início do séc XIX para abrigar os doentes e acaba abrigando grande número de idosos
daí a idéia “velhice X doença”. Considera que é melhor que existam asilos do que encontrar
velhos dormindo nas calçadas ou embaixo de marquises e pontes. É deprimente pensar
que este será o fim da maioria das pessoas do planeta.

Segundo Moreira (2000), casa lar/asilo consiste na residência, em um sistema
participativo, cedida por instituições privadas ou públicas para idosos que não possuam
renda suficiente para se manter e sem família, prestando atendimento integral em relação
à saúde, alimentação, transporte entre outras necessidades existentes.

Porém, na prática, os atuais asilos são instituições que são mantidas através da
aposentadoria e/ou bens dos idosos institucionalizados ali. Algumas vezes as famílias dos
mesmos auxiliam no pagamento das necessidades. E, mesmo assim, o atendimento nem sempre
é integral e, na maioria das vezes, deixa a desejar: por falta de recursos humanos e financeiros.
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Veja como Le Monde (1986, apud Moreira, 2000) descreveu os asilos:

“[...] os asilos não somente como um local de amontoamento dos velhos, como
também, um campo de tortura regulamentada, limpa e silenciosa. A denominação
“tortura”, diz o autor, deve chocar a muita gente, porém é necessário que se saiba
que a vida de muitos idosos asilados é um estado completo de solidão. Instalados
numa enfermaria, cujos leitos são separados por cortinas, ou num boxe de alguns
metros quadrados, com uma pequena vasile e um armário, tem aí fechado a cadeado
todo o seu passado. Não recebem ninguém e não têm personalidade, exceto os apelidos
de “vovó” ou “vovô”. No que tange à realidade brasileira, o asilamento pode ser um
instrumento aceitável para casos de total dependência do idoso, principalmente para
aqueles que não possuem familiares e apresentam poucas chances de recuperação.
Deve ser um serviço restrito a uma população especial, cuja carência biopsicossocial
determine-o como último ou único recurso de assistência. Porém, por falta de recursos
financeiros no meio em que vivemos, muitos idosos independentes têm recorrido
aos asilos, em busca de assistência ou visando combater o isolamento.

Para Born (1996) e Debert (1999), é comum observar nos idosos asilados a perda
da independência e autonomia, marcada pelas dificuldades em realizar as atividades da
vida diária. Muitas vezes os asilados apresentam rotinas pré-estabelecidas, normalmente
ociosas com falta de atividades ocupacionais, físicas e sócio-culturais que privam os internos
na promoção de uma vida ativa.

O ideal seria que os asilos consistissem em um local no qual os idosos se sintam
descontraídos, protegidos, bem quistos, seguros; isto não determina que eles tenham
liberdade plena, mas sim liberdade e flexibilidade com limites e restrições.

A QUALIDADE DE VIDA FRENTE AO AUMENTO DA EXPECTATIVA DE VIDA

Segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE (2002, apud Franzen
e Franzen, 2004) a população brasileira está envelhecendo mais, isto devido à diminuição
da mortalidade, á queda da fecundidade e aos avanços tecnológicos e da medicina. Este
aumento de expectativa de vida fará com que, segundo a mesma fonte, em 2025, o Brasil
ocupe a sexta posição no mundo em número de idosos.

Não basta viver por um período de tempo maior se este tempo for totalmente
dependente nas atividades diárias, sem poder realizar nenhum tipo de atividade de
descontração: é necessário envelhecer com qualidade de vida. Promover isto é uma
obrigação dos profissionais de saúde e dos cuidadores do indivíduo idoso.
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O conceito para qualidade de vida vem sendo muito discutido nas várias áreas de
atuação humana, podendo assim ter várias definições.

Sabe-se, hoje, que o conceito de “qualidade de vida” é relativo e varia de cultura para
cultura, como nos mostra a Antropologia. Mas, num ponto, quase todos concordam: valorizar
a qualidade de vida durante o processo de crescimento e maturidade do ser humano, por
certa facilitará uma velhice mais saudável e autônoma. (PACHECO, 1999, p. 81)

Segundo Odebrecht, et al. (1999 apud Franzen e Franzen, 2004), qualidade de vida
na terceira idade pode ser assim definida:

A qualidade de vida na 3ª idade deve ser vista na perspectiva do curso de vida como
um todo, em que um indivíduo saudável e em transformação constante desempenha
tarefas vitais: a espiritualidade; a auto-realização, o amor, o trabalho e a amizade.
Para que haja qualidade de vida na 3ª idade deve existir um compromisso entre o
governo, a comunidade, família, religião, educação, negócios e os meios de
comunicação de massa.

Em uma entrevista, Sposito [s.d.] caracteriza a qualidade de vida como sendo algo
abrangente, não-utópico e prático, encontrada no cotidiano, afirma que a base de tudo é
ser feliz e gostar de você. Acrescenta que atualmente a qualidade de vida inclui todas as
facetas que completam o ser humano.

No pensar de Duarte e Diogo (2000, apud BET, MICHALAK E PEREIRA, 2003) a
qualidade de vida na terceira idade inclui não apenas as condições oferecidas pelo serviço
médico, mas também condições físicas do ambiente, da sociedade, relações de parentesco
e de amizade.

É com base nestes conceitos, amplos e fundamentais, que a atuação social deve
realizar medidas de melhoria no atendimento ao idoso dentro de uma instituição asilar,
melhorando assim a qualidade de vida deles ao mesmo tempo em que aumenta os anos de
vida destas pessoas.

METODOLOGIA

Este artigo trata-se de um estudo bibliográfico exploratório. Foi desenvolvido no
ano de 2005, nos asilos que concordaram com o estudo, mediante termo de consentimento
livre e esclarecido, da região da AMAVI - SC.

A população alvo constitui-se de pessoas acima de 60 anos, consideradas idosas,
que se encontram institucionalizadas em algum asilo da região acima delimitada e que
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aceitaram, mediante termo de consentimento livre e esclarecido, participar. Os dados foram
encontrados numa amostra de 100 pessoas.

Os dados foram coletados através de um instrumento de pesquisa desenvolvido
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) na sua forma abreviada e traduzida – WHOQOL
– bref (GRUPO WHOQOL, 1998).

Este instrumento considera os últimos quinze dias vividos pelo indivíduo entrevistado
e é composto de duas partes:

-  ficha de informação sobre o respondente – esta parte procura caracterizar o
entrevistado quanto á características como idade, sexo, nível educacional, estado
civil, situação de saúde, problemas de risco, forma de administração do
questionário.

-  A segunda parte é composta por vinte e seis questões. As duas primeiras partes
são gerais, sendo que a primeira se refere a VIDA e a segunda a SAÚDE. As demais
vinte e quatro perguntas são relativas a quatro domínios e suas respectivas facetas,
como segue:

Domínio I – físico, focaliza a dor e o desconforto; energia e fadiga; sono e repouso;
atividades da vida cotidiana; dependência de medicação ou de tratamento; capacidade de
trabalhar.

Domínio II - psicológico, relaciona sentimentos positivos, pensar, aprender, memória
e concentração, auto-estima, imagem corporal e aparência, sentimentos negativos,
espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais.

Domínio III - relações sociais, que inclui: relações pessoais, suporte (apoio) social,
atividade sexual.

Domínio IV - meio ambiente, abordando segurança física e proteção, ambiente no
lar, recursos financeiros, cuidados de saúde e sociais, disponibilidade e qualidade,
oportunidade de adquirir novas informações e habilidades, oportunidade de recreação/
lazer e ambiente físico (poluição/ruídos/trânsito/clima/transporte).

A análise dos dados obtidos e interpretação dos dados quantitativos foram
apresentados em quatro partes: o perfil dos entrevistados, os problemas de saúde, a
qualidade de vida e pelos domínios acima descritos.

As três primeiras partes foram analisadas e apresentadas apenas por agrupamento
das respostas e cálculo da freqüência absoluta e da freqüência relativa, com montagem de
tabelas e gráficos.

A última parte – os domínios – foram analisados e apresentados através da análise
das respostas obtidas em cada coleta de dado. Sendo apresentados os escores brutos
(pontuação quantitativa) mínima, máxima e a médias de todas as coletas realizadas. A
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média foi correlacionada com a pontuação máxima possível em cada domínio, resultando
na porcentagem que eqüivaleu do total, esta porcentagem foi comparada dentro de uma
tabela posteriormente explanada, podendo-se avaliar de uma forma qualitativa a qualidade
de vida destes idosos.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

A apresentação e descrição da análise dos dados obtidos na coleta a partir do
instrumento de pesquisa dividem-se quanto ao perfil dos entrevistados, aos problemas de
saúde, qualidade de vida e quanto aos domínios de pesquisa.

AVALIAÇÃO QUANTO AO PERFIL DOS ENTREVISTADOS

Quanto à faixa etária predominante, constatou-se que 23% da amostra encontram-
se na faixa etária entre 60 – 65 anos, tendo a mesma porcentagem para a faixa etária de 65
a 70 anos, como pode-se observar na TABELA 1, abaixo exposta. Comparando com pesquisa
realizada no município de Itajaí – SC - por Franzen e Franzen (2004), onde a faixa etária
com maior freqüência absoluta e relativa encontra-se entre 81-85 anos com 30% da amostra,
pode-se afirmar que de uma região para outra a diferença pode ser elevada, devendo
considerar o estilo de vida destas pessoas, onde o estudo aqui descrito abrangeu pessoas
que durante sua vida eram, na maioria, agricultores e pessoas de trabalho braçal.

TABELA 1 – FAIXA ETÁRIA DOS IDOSOS ENTREVISTADOS

Fonte: Dados constituídos pela autora.
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A faixa etária representa ponto importante na qualidade de vida da população idosa,
pelo maior risco de adoecer e apresentar maior grau de dependência, quanto mais avançada
ela se apresenta, requerendo assim, maiores cuidados e apoio psicológico, emocional e
social.

O GRÁFICO 1 mostra que dos cem idosos que participaram desta pesquisa, 60%
corresponde ao sexo feminino, e 40% do sexo masculino. Um dos fatores que podemos
relacionar a este fato, é que antigamente as mulheres eram vistas como “donas de casa”;
viviam para cuidar da casa e da família, sendo o homem responsável pela renda familiar.
Assim, as mulheres ficavam menos expostas aos riscos, sobrevivendo mais que os homens
(SILVA, CROCOMO e JAQUES, 2002 apud FRANZEN E FRANZEN).

GRÁFICO 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS ENTREVISTADOS POR SEXO
Fonte: Dados constituídos pela autora.

Gráfico de setores para a distribuição da freqüência relativa dos entrevistados por sexo.

Quanto ao estado civil 37% são solteiros (as) e 27% casados (as), como se pode
observar na TABELA 2. Segundo Veras (1994), no Brasil, como em muitos outros países, a
maioria dos homens e mulheres casam em algum momento de suas vidas. Quando ocorre
de ficarem viúvos, muitos encontram dificuldade de casarem-se novamente, principalmente
as mulheres.
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TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO QUANTO AO ESTADO CIVIL

Fonte: Dados constituídos pela autora.

Também cabe destacar que destes indivíduos casados, muitos encontraram seu
(sua) parceiro (a) dentro da própria instituição asilar. Segundo alguns idosos, é sempre
necessário uma pessoa amiga pra confiar e conversar.

O estado civil pode influenciar a qualidade de vida, já que, após a viuvez, acabam
modificando seu estilo de vida.  Nessa perspectiva, a necessidade de estar com o outro é vital,
e a afetividade, por ser um sentimento inerente à pessoa e ser uma necessidade humana
básica, convoca um olhar atentivo, pois o ser humano está sempre em relação com o outro,
compartilhando, dividindo, somando e visando a novas paragens (ZIMERMAN, 2000).

Quanto ao grau de escolaridade, 54% dos idosos apresentam o primeiro grau incompleto.
Podemos levar em consideração que, antigamente, não havia necessidade, principalmente por
parte das mulheres, de estudar já que o seu papel na sociedade era o de cuidar da casa e dos
filhos. O analfabetismo no idoso representa uma realidade nos países em desenvolvimento,
como é o caso do Brasil, segundo o IBGE (2001), houve um aumento significativo no percentual
de idosos analfabetos no país. Se em 1991, 55,8% dos idosos declararam saber ler e escrever
pelo menos um bilhete simples, em 2000, esse percentual passou para 64,8%. Porém, a região
sul possui um grau de analfabetos menor que outras regiões, como o nordeste, por exemplo.
Nesta pesquisa 31% dos idosos revelaram ser analfabetos.

TABELA 3 – DISTRIBUIÇÃO QUANTO A ESCOLARIDADE

Fonte: Dados constituídos pela autora.
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Porém o grau de escolaridade, concomitante a outras alterações específicas do
envelhecimento, como, por exemplo, a diminuição da acuidade auditiva e visual, pode
interferir nas atividades do cotidiano dos idosos como, por exemplo, a autonomia para o
uso dos medicamentos prescritos entre tantas outras.

PROBLEMAS DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

Como podemos observar no GRÁFICO 2 abaixo, 32% dos idosos consideraram sua
saúde nos últimos quinze dias como sendo boa, 31% consideraram como nem ruim nem
boa e 4% muito boa.

O que chama atenção nesses dados é o fato de 16% dos idosos declararem que sua
saúde nos últimos quinze dias esteve muito ruim e em pesquisa realizada no município de
Itajaí (SC), com o mesmo instrumento que este estudo, Franzen e Franzen (2004)
encontraram apenas 10% de idosos com esta resposta.

GRÁFICO 2 - CLASSIFICAÇÃO DA SAÚDE PELOS IDOSOS
Fonte: Dados constituídos pela autora.

Gráfico de setores para distribuição da freqüência relativa da classificação da saúde pelos idosos
entrevistados.

Como já foi comentado inicialmente, o envelhecer traz consigo o desgaste das funções
orgânicas de forma gradativa. As funções orgânicas alteradas modificam a qualidade de
vida de muitas pessoas pois, muitas vezes, acarretam a alteração na realização das atividades
diárias básicas bem como o psicológico e emocional humano.

O QUADRO 1 mostra os problemas que de saúde que acometeram a amostra nos
últimos quinze dias últimos quinze (critério de avaliação trazido pelo próprio instrumento
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de coleta de dados), não representando o início da doença/agravo à saúde, mas sim como
um fator que neste período tenha realmente atrapalhado o dia-a-dia do indivíduo e, desta
forma, reduzido a qualidade de vida do mesmo.

Observa-se no QUADRO 1 que, dos cem idosos que participaram do estudo, 26%
afirmaram não ter nenhum problema de saúde nos últimos quinze dias. (critério de avaliação
trazido pelo próprio instrumento de coleta de dados)

QUADRO 1 - DISTRIBUIÇÃO QUANTO AOS PROBLEMAS DE SAÚDE
Fonte: Dados constituídos pela autora.

* Outros problemas: constipação intestinal, dor de estômago e diverticulite;

Dentre as doenças relacionadas, uma das apontadas como maior problema de saúde
presente nos últimos quinze dias foi a hipertensão arterial: 11% dos idosos.

A hipertensão arterial, ainda que passível de prevenção, detecção precoce e
tratamento, continua sendo uma das maiores causas de morbidade e mortalidade de milhões
de pessoas em todo o mundo.

É possível constatar também que 7% dos idosos apresentam enfisema. Definido
como um alargamento anormal e contínuo dos espaços aéreos distais ao bronquíolo
terminal, acompanhado da destruição de suas paredes, o enfisema consiste na obstrução
crônica do fluxo aéreo, trazendo com o avanço da doença, dispnéia, restrição de atividades
em geral e sofrimento. Desta forma esta doença afeta progressivamente a qualidade de vida
do indivíduo, uma vez que o mesmo não pode mais realizar normalmente as atividades
diárias e, com isto, sua auto-estima fica reduzida.

Dos 100 idosos, 9% possuem catarata. Acredita-se que na terceira idade passe a
ocorrer uma produção mais lenta das proteínas, com tendência a formação de proteínas
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com estruturas alteradas. O comprometimento da visão, acarretado pela catarata, afeta a
independência de uma pessoa em relação ao autocuidado, as atividades cotidianas e a
sensação de auto estima e segurança, influindo assim em sua qualidade de vida (SMELTZER
& BARE, 2002).

Uma questão que chama a atenção é o fato de que 7% afirmar sofrer de problema
nervoso crônico ou emocional, principalmente por abandono da família, a falta de adaptação
ao asilo e a falta de amizades.

Quanto aos outros problemas de saúde não especificados, surgiram muitos casos
de diverticulite, constipação, diarréia. Alterações estas que podem estar relacionadas a
uma alimentação pobre em fibras e em água, bem como à diminuição do peristaltismo,
característica própria do envelhecimento e, ainda, a alguns fatores emocionais.

AVALIAÇÃO QUANTO AOS DOMÍNIOS DO INSTRUMENTO DE PESQUISA

O desempenho coletivo foi obtido por agrupamento das respostas, conforme os
domínios e discutido a partir dos conceitos trazidos pela literatura. Os dados foram avaliados
a partir da construção da escala que segue, construída para quantificar a qualidade de vida:

QUADRO 2 – Escala para comparar os valores médios dos domínios e quantificar a qualidade de vida.
Fonte: Dados constituídos pela autora.

DOMÍNIO 1 – FÍSICO

O domínio físico focaliza a dor e o desconforto; energia e fadiga; sono e repouso;
atividades da vida cotidiana; dependência de medicação ou tratamento e a capacidade de
trabalhar.

O QUADRO 3, abaixo exposto, mostra o escore bruto do agrupamento das respostas
do domínio 1: o valor mínimo, o máximo e a média.
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QUADRO 4 - Fatores Emocionais: auto-estima, imagem corporal
e aparência, sentimentos negativos e positivos.

Fonte: Dados constituídos pela autora.

QUADRO 3 – Distribuição da qualidade de vida quanto ao domínio físico
Fonte: Dados constituídos pela autora.

Observando os valores do quadro acima, percebe-se que a média é de 22,07 pontos
para este domínio e este valor equivale a 63,06%, o que, comparando com a escala
apresentada inicialmente na discussão dos resultados dos domínios, equivale a uma
qualidade de vida boa.

A preocupação em cuidar do seu ambiente, como o jardim, a casa, a horta e em
desenvolver trabalhos manuais foi muito freqüente entre as mulheres.

A dor é uma sensação desagradável que possui aspectos físicos e emocionais,
interferindo na qualidade de vida do individuo, principalmente quando crônica.

DOMÍNIO II – PSICOLÓGICO

O domínio psicológico relaciona sentimentos positivos, o pensar, o aprender, a
memória e a concentração, a auto-estima, a imagem corporal e a aparência, os sentimentos
negativos e a espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais.

Novamente observando o valor no quadro para este domínio, a média encontra-se
com o valor de 19,64 pontos e que equivale a 65,47% da pontuação possível, mostrando-
se uma qualidade boa.

Para Neri (1993), bem estar emocional ou psicológico refere-se ao estado da mente,
incluindo sentimento de felicidade, contentamento e satisfação com as condições da própria
vida.
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Percebemos nos idosos o apego ao passado e um resgate das boas lembranças,
sendo motivo de satisfação para os mesmos poder compartilhar suas memórias firmando
suas identidades como pessoas.

A auto-estima dos idosos está muitas vezes relacionada à aparência física, apesar
de os entrevistados não referirem queixa quanto a este aspecto, mesmo aqueles que
apresentavam perda de um membro, ou disfunções motoras como seqüela de doença.

O acúmulo de fatores negativos conduz a uma baixa auto-estima, à tristeza, à solidão
e ao desapego à vida.

DOMÍNIO III – RELAÇÕES SOCIAIS

O domínio das relações sociais inclui a avaliação das relações pessoais, o suporte
(apoio) social recebido e a atividade sexual.

QUADRO 5 - Relações Sociais: relações pessoais, suporte social e atividade sexual.
Fonte: Dados constituídos pela autora.

A média da pontuação deste domínio foi de 11,12 pontos, o equivalente a 74,13%
do total, o que significa uma qualidade boa neste domínio.

Durante a coleta dos dados, percebeu-se que, apesar de sentirem muito a falta de
carinho e atenção, os idosos quase sempre tentavam esconder esta necessidade, talvez por
medo de que suas respostas fossem expostas de maneira não sigilosa. Esta preocupação foi
muito grande, mesmo mediante a garantia do sigilo e anonimato.

Percebemos que, dentro do asilo, os idosos vivem como se estivessem em internato,
com regras de entradas e saídas, poucas possibilidades de vida social, afetiva e sexual.

Assim, é drástica a situação do indivíduo asilado, afastado do convívio social à
mercê de uma vida padronizada, desprovida de prazer e de importância pessoal, levando-
o a falta de perspectiva e à alienação.

Quanto à faceta correspondente a sexualidade, observou-se que o tema os
incomodava e poucos idosos referiram sentir desejo sexual. Acredita-se que, para muitos,
relação amorosa não significa relação sexual: mas sim um toque, um beijo, um abraço,
respeito, carinho e afeto.
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DOMÍNIO IV – MEIO AMBIENTE

O domínio do meio ambiente aborda a segurança física e proteção, o ambiente no
lar, os recursos financeiros, os cuidados de saúde e cuidados sociais, a disponibilidade e
qualidade, oportunidade de adquirir novas informações e habilidades, a oportunidade de
recreação/lazer e ambiente físico (poluição/ruídos/trânsito/clima/transporte).

QUADRO 6 - Meio Ambiente: segurança física e proteção,
ambiente no lar, recursos financeiros e cuidados de saúde.

Fonte: Dados constituídos pela autora.

Para o domínio do meio ambiente observa-se no quadro acima, que a pontuação
média foi de 29,95 pontos do total, o que equivale a 74,88%. Este valor permite concluir
que a qualidade de vida com relação ao meio que os circunda está boa.

O melhor ambiente para se viver e envelhecer será sempre o que favorecer ao máximo,
a manutenção e o desenvolvimento da saúde mental do indivíduo. Vivenciamos que os idosos
consideram o ambiente asilar seguro, mas alguns declararam sentir saudades, dos ruídos
familiares, das vozes conhecidas, do cheiro do seu ambiente, como parte de seu bem-estar.

CONCLUSÕES

As mudanças familiares acabam fazendo com que cada vez seja maior o número de
idosos institucionalizados. Embora nada seja melhor que o convívio e abrigo familiar, muitos
idosos acabam considerando estas instituições muito melhores, lá eles acabam encontrando
amigos, pessoas com quem conversar, contar histórias, alguém para se divertir.

A qualidade de vida dos indivíduos da amostra deste estudo foi considerada como
sendo boa, embora creia que muitos pontos negativos foram ocultados por muitos indivíduos,
que estavam receosos de falar alguma coisa que os fosse prejudicar ali dentro da instituição,
mesmo após a garantia de sigilo e anonimato.

É necessário aprender a ouvir com paciência, e de estar presente com os idosos,
dando-lhes espaço para pensarem, sentirem e manifestarem suas necessidades.
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Também foi possível a necessidade de permitir que o idoso tenha autonomia no
máximo de atividades possível, permitindo, desta forma, a elevação da auto-estima e da
qualidade da vida destes indivíduos.

É necessário maior amplitude de estudos voltados para esta área, uma vez que a
população idosa brasileira está crescendo bem mais, é preciso preparar o “terreno” de
hoje para que o amanhã seja bem sucedido.
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WITH BRAD PITT AS ACHILLES:

MECHANICAL REPRODUCTION AND THE LOSS OF HISTORY

Celia Ferrarezi Beckedorff ¹
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Resumo: O texto “A obra de arte na era da reprodução mecânica”, mostra como Walter Benjamin, crítico
literário, discute Marxismo, capitalismo e algumas formas de reprodução artística. Começando com a arte
antiga e continuando com  a discussão da reprodução fotográfica e cinematográfica, Benjamin dá ao leitor
uma visão histórica da arte e as tecnologias que têm sido usadas para reproduzir obras de arte.  Benjamin
afirma que a “aura” da obra de arte é essencial para sua autenticidade.  Sem autenticidade, a aura da obra
de arte, sua existência no tempo, deixa de ser um reflexo social para ser político.  No entanto, com o advento
da reprodução mecânica e digital, cópias de obras de arte podem ser reproduzidas para as massas.  Benjamin
ressalta o cinema não só como a fonte mais importante da reprodução mecânica, como também de alteração
da aura da obra de arte.  O filme “Tróia”, por exemplo, levemente baseado no poema “Ilíada” é mais uma
reprodução de uma série de filmes produzido nos anos 60 sobre Mitologia Grega.  Esta versão, no entanto,
também reproduz uma fascinação hollywoodiana por lutas heróicas e a história do poema “Ilíada”, neste
contexto, é perdida e congelada em celulóide.
Palavras-chave: Reprodução mecânica, aura, filme, Tróia

Abstract: The text “Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction.”  shows how Walter Benjamin, a
literary critic, discusses Marxism, capitalism and some forms of art reproduction.  Starting with the ancient
art and continuing with the discussion of photographic and cinematographic reproduction, Benjamin gives
the reader a historical view of art and the technologies that have been used to reproduce them.  Benjamin
afirms that the “aura” of the work of art is essential to its authenticity.  Without authenticity, the aura of the
work of art, its existence in time,  is no longer a reflection of society’s rituals but instead is a reflection of
politics.  Yet, with the development of mechanical and digital reproduction, many copies can be reproduced
to the masses. According to Benjamin  film is the primary source for the altering of the aura as the result of
mechanical reproduction.   The film “Troy”, for example, slightly based on the poem “Iliad”  is more of a
reproduction of a series of Italian films made in the early 1960’s about Greek mythological figures.  This
version, however,  also reproduces the current Hollywood fascination with heroic struggles and the history
of the poem “Iliad”, in this context, is lost and congealed in celluloid.
Keywords: mechanical reproduction, aura, film, Troy
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Living during the tumultuous time in history of both World War I and World War II,
Walter Benjamin’s thoughts and ideas were shaped by the political forces in the world
around him. Benjamin, born (1892) into a prosperous Jewish family, studied Philosophy
in Berlin.  He worked as a literary critic and translator. Although he never joined the
Communist party, he was a sympathizer of  their cause and visited the Soviet Union on two
occasions. Forced from Germany by World War II, he took exile in France.  There he
published many of his literary works. One of these articles is “Work of Art in the Age of
Mechanical Reproduction.”  In Paris, he continued to write essays and reviews for literary
journals, but upon the fall of  France to the Germans in 1940 he fled southward with the
hope of escaping to the United States via Spain.  Informed by the chief of police […] that he
would be turned over to the Gestapo, Benjamin committed suicide”<http://
www.stanford.edu/dept/german/berlin_class/people/benjamin.html>.

A close examination of “The Work of Art in the Age of  Mechanical Reproduction”
shows how Benjamin discusses Marxism, capitalism and other forms of artistic reproduction.
Starting with ancient art and continuing into a discussion of photographic and
cinematographic reproduction, Benjamin gives the reader an overview of art history and
the technologies which have been used to reproduce works af art.

First Benjamin talks about the old technology – Greeks – and explains that most of the
works of art were unique.  According to the article “The History of Art Styles” each period of
time has its own specific characteristic, such as in the Medieval paintings  the artists often
portrayed Bible stories, “the size of objects or figures in the paintings are not relative to their
distances from each other but relative to their importance in the story.” Artists of the period
painted directly on the walls or wooden panels.  With the development of work of art, painting
techniques developed, the artists replaced the wooden panels or walls for canvas, until the
nineteenth century, when the artist had “large range of media available for them to use”
<http://www.fixaframe.com.au/history.htm>.  It is important to mention that “the Impressionist
movement was the revolutionary movement of the Nineteenth century.  The painters took their
media out doors and painted what they saw.  They painted the effects of lights and added their
own impression on reality.” Monet is in the central position of all Impressionists for his
intelligence “because in his art he seemed to be more alert to the possibilities latent in their
[his fellow painters] common ideas, which he then developed in his work in a more radical
way than did the others” <http://www.artchive.com/artchive/M/monet.html>.

In the twentieth century, as well as in the nineteenth, the greatest number of art
styles was developed and along with technological advances, different artistic movements
are adopted.  However, it is clear that, to Benjamin, the authenticity of a work of is of
primary importance. He points out: “One might subsume the eliminated element in the
term ‘aura’ and go on to say: that which withers in the age of mechanical reproduction is
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the aura of the work of art.  This is a symptomatic process whose significance points beyond
the real of art. One might generalize by saying:  the technique of reproduction detaches the
reproduced object from the domain of tradition” <http://bid.berkeley.edu/bidclass/readings/
benjamin.html>. By authenticity he means the sense of individuality present in a work of
art, when compared with the production, also unique, of other artists. This type of
individualism is a hallmark of the modernist movement, which was prevalent at the time
Benjamin was writing.  Without authenticity, he explains, the aura of a work is lost.  But in
his article he is really concerned with historical change, i.e. how innovations in the
technologies of reproduction can alter the relationship between the producer and the
consumer of the work of art.

Without authencity, its aura, its existence in time, Benjamin contends art is no longer
a reflection of society’s rituals but instead is a reflection of politics. Without traditional and
ritual art is reduced to one-dimensional coldness, a lack of true meaning that leaves the
viewer with only a partial experience:

Even the most perfect reproduction of a work of art is lacking in one element:  the
presence in time and space, its unique existence at the place where it happens to
be.  This unique existence of the work of art determined the history to which it was
subject throughtout the time of its existence,  This includes the changes which it
may have suffered in physical condition over the years as well as the various changes
in its ownership.  The traces of the first can be revealed only chemical or physical
analyses, which it is impossible to perform on a reproduction; changes of ownership
are subject to a tradition which must be traced from the situation of the original
(BENJAMIM, http://bid.berkeley.edu/bidclass/readings/benjamin.html).

At least part of Benjamin’s agenda in this article is his implicit regard for the didactic
possibilities of art, which entail the notions of aura and tradition he holds dear. For example,
Western art, from antiquity to at least the 19th Century, focused almost entirely on religious or
classical themes, reflecting and subsequently reinforcing the dominant ideology of that extensive
period. The traditions, and perhaps more importantly, the conventions inherent in a painting by
the Italian renaissance painter Raphael, for example, are still present in Goya. The only difference
is that while the former painted the Pope, the latter painted the Spanish King. The mere fact of
having one’s portrait painted conveyed as much aura on the subject as on the painter. If that were
not enough, Benjamin, in discussing Greek and Roman sculpture, leaves out the near unanimous
choice of religious or heroic motifs in these works. The function of art for centuries involved a
reinforcement of dominant social and religious structures, which in turn contributed to their
own aura. Pilgrims visiting holy sites were compelled into introspection by the passionate depictions
of well-known religious themes, presumably leaving them better off than before the encounter.
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Even later, when religious and classical subjects were transplanted by mundane experience it is
still the responsibility of the viewer to appreciate what the work is about, regardless of its having
been transplanted from one time period to the next. Thus Van Gogh’s painting “The Potato Eaters”
is as valid portrait of rural poverty today as it was when it was painted, while Michelangelo’s
Sistine Chapel only fixes the gaze of people preoccupied with Renaissance Italian visual
representations of one particular creation myth. The didactic function on the Van Gogh painting
is not diminished by reproduction while all the reproduction in the world can neither restore nor
eliminate the effect that the Sistine Chapel had, or continues to have, on religious pilgrims concerned
with its theme. This will be discussed further but for now it is worth mentioning that the progressive
changes in artistic themes are themselves reflective in qualitative changes in human perspective
and cultural introspection, both becoming more reflective of the human condition, if not necessarily
more sophisticated. This is an example of historical change, in this case in the humanities and
sciences, where advances into knowledge in general are reflected onto canvas.

It is curious that Benjamin limits his discussion to the visual arts, disregarding
literature completely. After all, mechanical reproduction of books and subsequent
dissemination of information has arguably done more damage to tradition than anything
else, while at the same time raising the aura of writers to very high levels indeed. One
reason for this omission is perhaps due to the fact that books are written to be read by many
people while paintings and sculpture are not created for mass exposure. Besides, physical
reproductions of books are simpler to accomplish than physical reproductions of the Mona
Lisa. Lithographs and print copies are another story, however.

Looking at prints of paintings is far different than seeing them in a museum; the only
people capable of seeing paintings in their own houses are those rich few for whom museums
were meant to serve as an alternative. The very act of entering a museum conveys its own
sense of hushed ritual as well, helped in large part by the formal architecture of such
places, a modern recapitulation of the ‘cella’ or religious niche previously occupied by
many works of art and mentioned by Benjamin. Anyone who has seen groups of
schoolchildren, or humbled tourists, ushered through a European museum will appreciate
Benjamin’s notions of aura and tradition, both of which are thrust upon visitors like some
aesthetic burden that can’t be lost fast enough. That is the bad side of aura and tradition, the
part they play in intimidation. The good side is their collectivizing abilities, their contribution
to a shared sense of cultural heritage that can and should be maintained, as long as the
dominant ideology still resembles the culture that produced them. But all of this is lost
when such works lose their immediate effect, when they have been seen countless times in
reproductions ranging from school textbooks to television and magazine advertisements.
Aura and tradition are like a spell whose magic wears off on repeated incantations.
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Benjamin would be shocked by our modern technologies.  Not only do we have
cameras and film, but also instant (digital) cameras and video film (DVD), one hour
processing labs, computer scanners, copy machines   We can produce hundreds of copies
in minutes and use our telephone lines, fax machines, and computer networks to send and
copy them in the same amount of time. Photoghraphic techniques developed so fast
throughout the time and made portraits less and less expensive, allowing more people
access to visual representations of their own bodies.  Digital reproduction of pictures and
art can be made and posted on the web for the use of the masses. There is a joke on internet
where the statue of Christ the Redeemer, for example, which represents the country, has
been reduced ironically to an ordinary being by a cartoonist. In front  too much violent
people, an injust society, poverty and lack of safety, the statue decides to abandon the
population and leaves the city, carrying a suitcase. In this way the intent of the artist and the
aura of the work are no longer sacred.  Neither the “sacred” Christ, who represents the
element to solve the problems, nor the sacred as work of art, as a joke was created on it.    A
xeroxed color copy can now be made for less than one dollar (R$ 2,50), they give an
excellent reproduction of one’s old family photos, yet they do not leave the same pleasure
felt in history and in time  by the one who took the original photo.  These same images can
be copied from the web by people’s who neither have nor care about any ideas of aura and
transform the original to their desires, either to ornament their houses wall or as a low kind
of propaganda.* For example Mona Lisa can be transformed in mugs or worse: the ‘text’ of
art deconstructed in the hands of the masses.

Mughttp://www.0-0-0checkmate.com/
U n u s u a l _ W a c k y _ a n d _ G r e a t _ G i f t s /
Mona_Mug.html
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(Mona Lisa :  24 inch Inflatable for
wall or tabletop. A wacky   reproduction of
art’s greatest icon. Comes with stick on
moustache and goatee for more silliness. )
http://www.24hours7days.com/Specialty_Art/
Mona.html

Benjamin points to film as one of the
most undermining factors of mechanical
reproduction of art on society’s structure.  “Its
social significance, particularly in its most
positive form, is inconceivable without its
destructive, cathartic aspect, that is, the
liquidation of the traditional value of the
cultural heritage” < http://bid.berkeley.edu/
bidclass/readings/benjamin.html>. Writing

as he did in Nazi Germany, Benjamin would have been aware of the use the Nazis made of
films and other forms of visual propaganda, most notably the films of Leni Riefenstal, as
well as the Soviets’ use of films and posters to further their own political project. Both
examples illustrate Benjamin’s concern, especially if one rephrases ‘the traditional value of
the cultural heritage’ as the single word ‘history’. Both the Nazis and Leninists were, for
different reasons, anti-historical, the former because they wanted to write a new history and
the latter because they thought that it had ended.  But instead of using art in the didactic
sense of educating and reforming their respective populations towards some positive political
end, they used it to reinforce a powerful ideological function that was contrary to the
established traditions and culture of their societies.

Films play a more important role today than they did in 1935, when Benjamin wrote
the present article, while the function of art in general has shifted to the purely political. It
may be argued that at the level of dominant ideology didactic and political are the same
thing, but only if by political one means a project aimed at genuinely improving the lives of
people. No matter the age or period however, the didactic function of art has always been a
manipulative weapon for some sort of propaganda. The difference is that between the genuine
sentiment of Van Gogh’s “the Potato Eaters” and the lunatic racism of Nazi films.

According to Benjamin, film is the primary source for the altering of the aura as the
result of mechanical reproduction.  He compares the traditional art of painting to the cinema,
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the painter to the cameraman. The painter is like a magician, who distances himself from
the body he intends to heal, while the cameraman is like a surgeon, who penetrates into the
body in order to cure it. This strange image, one may question whose patient would survive,
is a good analogy for the sensory effect of films: again one can only imagine what Benjamin
would have to say about the current sensory bombardment available at the cinema. Extending
the image shows that the magician, or faith healer, depends on the patient to participate in
his own cure, on the patient’s faith in the healer as it were, while the surgeon does his work
with the patient asleep. Further, the magician, or faith healer, is engaged in some sort of
mystical interaction with the patient; healing, if it takes place at all, cannot be ascribed to
normal ideas about science. The surgeon however, like the cameraman, is intrusive and
invasive, bloodying the patient whether he cures him or not.  In this sense is the most
passive of all art forms, if it is one at all, as everything is done for the viewer. This is a good
description of a current film, which besides bludgeoning the audience/victim has the added
characteristic of being inspired by classical tradition.

The film Troy is loosely based on The Iliad, although differences hardly matter for
most of the audience, who probably have never read the story. In any case, the film is more
of a reproduction of a series of Italian films made in the early 1960’s about Greek mythological
figures like Hercules and Jason. It also reproduces the current Hollywood fascination with
heroic struggles, as seen in The Lord of the Rings trilogy. The principal difference in this
film is that an important element of the original, the poem The Iliad, is completely disregarded
in order to satisfy current beliefs. The end effect of this is to deny a part of history.

In the current film, the Greek gods are written out of the script. Anyone familiar
with the Iliad will immediately notice the absence of those gods in the affairs of humans; a
scenario completely at odds with how classical Greeks viewed their world and which is
such a key element of the Iliad itself. The film even makes a knowing reference to this
omission, having Brad Pitt laugh at the supposed divine origins of his character, Achilles.
His antagonist Hector is depicted as denying the existence of Apollo, the sun god, whose
temple is sacked by Achilles as a means of showing his disbelief of the existence of the god
himself; in Troy, the wiser Greeks and Trojans are as agnostic as Hollywood film producers.
In removing such a critical part of the original story, the filmmakers suggest to the audience
that current chic agnosticism was always the case. But it is precisely because that it wasn’t

that we, collectively, can take part in the historical progression of human development. In
other words, what is lost with all this mechanical reproduction is a sense of our own historical
continuation, moving, presumably, towards some worthwhile end. But if history was just
the same as today, then what’s the point? A person who travels to Rome, for example, in
order to see the collected works of Renaissance masters may or may not have the same
religious beliefs that contemporary viewers had but he or she can still share in the collective
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experience of being moved by the aura and tradition emanating from those works. Mary’s
sorrow at seeing Jesus crucified may not resonate with our times as much as it did then but
the shared notion of tragedy is something that can. In Troy however, by denying the audience
the classical Greek sense of divine intervention in human affairs the filmmakers steal from
us the sense of having overcome such things: instead of the hubris of Achilles, we get just
another arrogant Hollywood film star.

This film is currently on display all over the world, dubbed into as many languages
as possible, soon to come to videos and DVD’s. This power of reproduction, unknown in
Benjamin’s time, gives this film, or any other, the power to reinforce whatever political
ideology its makers want, independent of its role in the ‘history’ of cinema. This is far
different from the experience the development of painting, for example, the opportunity of
seeing the same themes depicted over centuries, in an evolving understanding of changes in
human perception. This film will pass out of memory almost immediately, leaving behind it
yet another film, whose instantaneous involvement of the viewer will entail the same sensory
saturation as all that have come before it. The Iliad has long been refuted as a genuine
historical document, but its status as part of human cultural tradition cannot be. The
liquidation of cultural heritage in this film, the ̀ Hollywoodization` of a classic, undermines
us by ignoring the progress we have made from the superstitious times of Homer. Denying
that it ever existed is an example of true historical disruption, placing us in an eternal
present where the past is forgotten and the future is irrelevant. The continuum of human
history, the essential hope in a better future, is congealed in celluloid.
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