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1. ENCONTRO 2. INICIAÇÃO CIENTÍFICA. I. Título.

CDU-061.3

APRESENTAÇÃO
O XV Encontro de Iniciação Científica, XIII Mostra de Pós-Graduação e V
Mostra de Extensão do Centro Universitário Teresa D'Ávila - UNIFATEA completa
nessa

edição

15

anos,

contabilizando

aproximadamente

3.500

pesquisas

apresentadas de mais de 50 Instituições nacionais e internacionais. Esses números
traduzem os esforços empreendidos pelos organizadores, pela Pró-Reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão em parceria com os diretores, reitores,
coordenadores, professores, funcionários e alunos dos cursos de graduação, pósgraduação, ensino médio e técnico, empresas e indústrias.
Em consonância com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano,
o tema será "Ciência para a Redução das Desigualdades". O objetivo do evento
centra-se em estimular, discutir e divulgar a produção científica e acadêmica
interdisciplinares à sociedade. A temática do XV Encontro de Iniciação Científica, XIII
Mostra de Pós-Graduação e V Mostra de Extensão se fundamenta na prática em
ações compromissadas e engajadas de cientistas na redução das Desigualdades
Sociais por meio da popularização e difusão científica, em que as reflexões das
pesquisas e projetos perpassem os muros das Universidades, laboratórios e alcancem
a população, evidenciando o papel transformador da Ciência e Tecnologia.
Ressaltamos que o EIC UNIFATEA é fomentado pela Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP e apoiado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.

FOTOS

XV Encontro de Iniciação Científica, XIII Mostra de Pós-Graduação e
V Mostra de Extensão do Centro Universitário Teresa D’Ávila –
UNIFATEA
18 a 20 de outubro de 2017

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira – 18/10
Sessão Enfermagem
Sessão Oral – Auditório Clarice Lispector
Horário: 9h – 10h20
Horário

Título do Trabalho

9h – 9h10

Trauma por lesão mamilar decorrente da amamentação

9h10 – 9h20

Viver em situações de rua: significados emergentes de seus moradores

9h20 – 9h30

Avaliação da eficiência da técnica de assepsia distal proximal aplicada previamente à punção
venosa

9h30 – 9h40

Acidentes na escola e primeiros socorros: revisão de literatura

9h40 – 9h50

A morte do paciente e o impacto causado aos profissionais de saúde do setor urgência e
emergência: revisão de literatura

9h50 – 10h

Promovendo a saúde da mulher: educação e saúde sobre cancer de mama

10h – 10h10

A comunicação entre a equipe de enfermagem e pacientes surdos: desafios e dificuldades

10h10 – 10h20

Avaliação dos diagnósticos de enfermagem sentimento de impotência e distúrbio na imagem
corporal em pacientes com feridas crônicas

Quinta-feira – 18/10
Sessão Enfermagem
Sessão Painel – Pórtico
Horário: 10h – 11h
Título do Trabalho
Qualidade de vida de pessoas com ulcera venosa crônica de um ambulatório de enfermagem
Técnicas de primeiros socorros na escola
Perfil epidemiológico dos idosos com IST em uma cidade no sul de Minas
Aplicação da escala de avaliação no exame físico da dor
Retirada de corpo estranho em lesão de membro inferior em paciente portador de neuropatia diabética
Conhecimento de primeiros socorros dos professores da educação infantil
Visão dos diabéticos acerca da autoaplicação de insulina
Reabilitação neurológica: assistência a crianças e familiares com microcefalia
O aspecto emocional na rotina do acompanhante no ambiente hospitalar
Assistência de enfermagem na incontinência urinária: uma revisão bibliográfica
O consentimento da parturiente sobre a realização da episiotomia e seus reflexos na saúde da mulher
Síndrome de Burnout em docentes

Quinta-feira – 18/10
Seminário Interno dos Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação
Científica do CNPq – Pórtico
Horário: 15h – 17h
Mediadores: Prof. Dr. Gilbert Silva (UNIFEI) e Prof. Dr. Eduardo Norberto Codaro (UNESP – FEG)
Título do Trabalho
Aproveitamento do farelo de arroz como suplemento para crescimento de microrganismos
probióticos
Desenvolvimento de uma luva para uso de pacientes portadores de sindactilia

Modalidade
PIBIC
PIBIC

Habitações modulares desenvolvidas a partir de steel frame

PIBIC

Recursos educacionais abertos no ensino-aprendizagem de língua inglesa

PIBIC

Imagens e imaginário da cidade: narrativa dos lugares e seus arredores

PIBIC

Análise postural e uso de equipamentos portáteis

PIBIC

Região metropolitana do vale do paraíba e litoral norte: ameaças à sustentabilidade ambiental
Design e território: análise do comportamento microestrutural de cerâmicas via técnica de Raku e
o impacto na economia criativa por meio da produção no município de Cunha, SP, Brasil
Subjetividade e tecnologias: compreendendo o papel da emoção e da cognição no
desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem
Análise de processo de estampagem no disco e suas influências no Design do produto de rodas
automotivas
Implantação de um novo layout produtivo numa empresa do setor de lubrificantes e
desengraxantes
Espaços urbanos seguros e inseguros no município de lorena/sp: a percepção dos bairros pela
visão da população
Desenvolvimento do documentário "tecnologia mineral brasileira: recontando a história do nióbio"
- fase II
Impacto do aumento da incidência de dengue na venda de medicamentos em drogaria no
município de Lorena
Desenvolvimento de creme para o tratamento dos sintomas da psoríase
Análise do conhecimento dos profissionais de enfermagem que atuam no serviço de home care
relacionado a ergonomia
Levantamento do patrimônio arquitetônico e urbanístico de lorena
Design e tecnologia: desenvolvimento de joias e seleção de materiais a partir do nióbio e suas
ligas
Experiência, tecnologia e ludicidade: novos modos de ser criança

PIBIC
PIBIC
PIBIC
PIBITI
PIBITI
PIBIC-EM
PIBIC-EM
PIBIC-EM
PIBIC-EM
PIBIC-EM
PIBIC-EM
PIBIC-EM
PIBIC-EM

(Multipli) cidades: vivências e ressignificações do/no espaço urbano
Consumo de música como entretenimento: usabilidade e tendências digitais na busca de
audiência da rádio Inova FM
Pokémon - interdisciplinaridade e a visão de docentes do ensino médio

PIBIC-EM

Ergonomia para adolescentes
Avaliação da viabilidade econômica da extração de óleo essencial de plantas medicinais em
pequena escala
Expressão cultural sustentável
História e tecnologia: o uso do QR Code na disseminação histórico-cultural dos personagens
ícones da história do desenvolvimento do município de Lorena-SP
Análise da viabilidade de aplicação da ISO 9001: 2015 em uma instituição de ensino superior

PIBIC-EM

PIBIC-EM
PIBIC-EM
PIBIC-EM
PIBIC-EM
PIBIC-EM
PIBIC-EM

O olhar estatístico no dia-dia: entendo a média aritmética como medida

PIBIC-EM

Design interação e multidisciplinaridade com foco nos jogos educativos

PIBIC-EM

Quinta-feira – 18/10
Sessão Educação
Sessão Oral – Auditório Clarice Lispector
Horário: 19h – 20h50
Horário

Título do Trabalho

19h20 – 19h30

O estágio obrigatório não remunerado e a identificação de demandas para trabalhar a leitura
no ensino fundamental II
A importância das tecnologias no aprendizado em favorecimento de uma aprendizagem
efetiva
O trabalho com música através do game “musical chairs” para o ensino de inglês

19h30 – 19h40

Preconceito racial educação fundamental I: construindo identidade

19h – 19h10
19h10 – 19h20

20h – 20h10

O ensino bilíngue na primeira infância: a importância do material didático sob as perspectivas
da Taxonomia de Bloom
A tecnologia aliada aos jogos como ferramenta para o ensino de inglês: uma proposta
pedagógica para o ensino fundamental II
RPG uma proposta para o ensino didático de língua inglesa

20h10 – 20h20

Bullying no ambiente escolar e a responsabilidade civil das escolas

20h20 – 20h30

Jogos como ferramenta no ensino-aprendizagem da língua inglesa

20h30 – 20h40

Formação de professores para inclusão

19h40 – 19h50
19h50 – 20h

20h40 – 20h50
20h50 – 21h

Uma proposta didática do uso do jogo “Who am I” para trabalhar habilidades da disciplina de
inglês no ensino médio
O poder dos livros: a literatura no desenvolvimento e comunicação da criança e do
adolescente

Quinta-feira – 18/10
Sessão Saúde
Sessão Oral – Auditório São José
Horário: 19h – 21h
Horário

Título do Trabalho

19h – 19h10

Avaliação de diferentes métodos de lise celular para a obtenção de extrato proteico de
Saccharomyces Cerevisiae

19h10 – 19h20

Produção de pomadas: processo de fabricação e controle de qualidade

19h20 – 19h30

Princípio da vacina

19h30 – 19h40

Excipientes utilizados na produção industrial de xaropes

19h40 – 19h50

A função do microagulhamento e seus efeitos na face humana

19h50 – 20h

Avaliação da influência dos antibióticos Sulfametoxazol e Trimetoprima no crescimento
e síntese de clorofila da microalga Chlorella Minutíssima

Quinta-feira – 18/10
Sessão Tecnologia I
Sessão Oral – Auditório Pasin
Horário: 19h – 20h50
Horário

Título do Trabalho

19h – 19h10

Projeto cápsulas de sabão em pó biodegradaveis

19h10 – 19h20

Desenvolvimento de uma embalagem comercial para cupcake

19h20 – 19h30

Re-design da embalagem do achocolatado Toddy

19h30 – 19h40

Diretrizes para o redesign de embalagem de transporte para supermercados e-commerce

19h40 – 19h50

Projeto gráfico editorial: a história da Dungeons & Dragons

19h50 – 20h

Projeto gráfico editorial com interatividade digital: Segunda Guerra Mundial

20h – 20h10

Projeto blister da embalagem hot wheels

20h10 – 20h20

Redesign das cestas de compras convencionais
Design de interface para aplicativo móvel direcionado à usuários viajantes com deficiência
auditiva

20h20 – 20h30
20h30 – 20h40

Iluminação: ponto básico para telenovelas

20h40 – 20h50

Implantação de um novo layout produtivo em uma empresa do setor de lubrificantes e
desengraxantes

Quinta-feira – 18/10
Sessão Tecnologia II
Sessão Painel – Auditório Teresa de Jesus
Horário: 19h – 20h50
Horário

Título do Trabalho

19h – 19h10
19h10 – 19h20
19h20 – 19h30
19h30 – 19h40
19h40 – 19h50
19h50 – 20h
20h – 20h10
20h10 – 20h20
20h20 – 20h30
20h30 – 20h40
20h40 – 20h50

Desenvolvimento de uma joia lúdica para meninas de 4 a 7 anos
Alusão ao cotidiano – uma forma de expor ideias por meio da contextualização
A importância da direção de arte na adaptação audiovisual: ”Sherlock Holmes”
As marcas da cidade sob a ótica da publicidade: olhares sobre Cunha (SP)
Análise comparativa de programa humorístico exibido no rádio e na televisão
Analise da representatividade das minorias na mídia
As mídias sociais como ferramenta para a audiência de empresa de Streaming
Quando a internet se torna um transtorno
Projeto para um programa educativo de televisão e rádio: sexualidade, contracepção e seus métodos
O crescimento do mercado de Streaming de vídeo no Brasil
A aplicação da inteligência de mercado na formação de estratégias de programação e produção de
conteúdo para televisão

Quinta-feira – 18/10
Sessão Painel – Pórtico
Horário: 20h30 – 21h30
Título do Trabalho

Escultura em gesso expressão da religiosidade no Vale do Paraíba
Raku: a expressão histórica e cultural presentes em uma técnica
Preparação e caracterização de materiais supercondutores granulares
Análise das alterações metalúrgicas em uma junta soldada, tratada termicamente através da técnica
do passe de revenimento em aço SAE 1045
Análise morfológica dos tratamentos térmicos do aço DP 600 utilizado em indústria automobilística
DFMA: princípios e benefícios da metodologia no desenvolvimento de projetos
Interface gráfica para aplicativo móvel de gerenciamento de projetos de Design
Proposta de identidade visual para a comemoração dos trinta anos do curso de design do
UNIFATEA
Métodos para ensino em escolas destituídas de aprofundamento laboratorial com relação à corrosão

Gestão e inovação na escola: utilização de equipamentos alternativos para laboratório de ciências
A influência da poluição atmosférica no desenvolvimento liquênico nos forófitos da praça prado filho
no município de Cachoeira Paulista – SP
Toxicidade das espécies vegetais encontradas no campus do Centro Universitário Teresa D'Ávila UNIFATEA, Lorena – SP
Plantas exóticas invasoras: o que têm sido feito
Os pigmentos que fazem o colorido de quatro espécies de plantas
Disseminação de plantas exóticas no paisagismo
Preparo de biocosmetico contendo mel, aveia e iogurte natural para homecare
O uso inadequado de formaldeído em alisantes capilares
Sistema endócrino: um complemento do corpo ou um sistema essencial para o mesmo?
A eficácia do ácido hialurônico no tratamento de lesões cutâneas
Massagem e os seus efeitos
Utilização de projeto temático para alunos do ensino médio: a química dos sabões e detergentes em
um contexto multidisciplinar
Silicone e o corpo perfeito: riscos e consequencias
Análise microbiológica da água de uma cisterna residencial da cidade de Guaratinguetá-SP
Análise microbiológica de botões acionadores de água em bebedouros públicos de uma instituição
privada de ensino
Obtenção de biodiesel a partir de resíduos gordurosos obtidos de gordura animal – vísceras de
frango
Análise evolucionária das tendências às pesquisas referentes ao uso do mel como fonte de carbono
em cultivos de microalgas
Extração alcalina de compostos fenólicos da folha de oliveira
A contabilidade e a informática como ferramentas de gestão e de prestação de contas em uma
instituição religiosa no município de Taubaté (SP)

Sexta-feira – 19/10
Sessão Enfermagem
Sessão Painel – Pórtico
Horário: 10h – 11h
Título do Trabalho

O conhecimento dos responsáveis acerca dos riscos inerentes da automedicação de antibióticos em crianças
Benefícios ao rn prematuro e de baixo peso através do método mãe canguru
A homossexualidade masculina e a sua obsessão pelas curvas femininas x efeitos colaterais
Abordagem do enfermeiro frente à família no processo de captação de órgãos por meio de um protocolo
Cuidados paliativos em oncologia
A importância de se falar em espiritualidade em saúde
Sífilis em gestantes: uma realidade atual
Conhecimento do enfermeiro sobre o manuseio e prevenção de infecção do cateter PICC
A importância da assistência do enfermeiro em cuidados paliativos ao paciente idoso em unidade de terapia
intensiva
Direito a saúde da mulher
A importância da atividade física e da reeducação alimentar no tratamento da obesidade infantil
O uso de filtro solar pela população idosa de uma universidade do Vale do Paraíba

Sexta-feira – 19/10
Sessão Oral – Sala 20
Horário: 19h – 20h
Horário

Título do Trabalho

19h – 19h15

Praça literária: florescer da leitura

19h15 – 19h30

A essência do voluntariado: fazer para sentir ou sentir para fazer

19h30 – 19h45

A indissociabilidade - ensino, pesquisa e extensão no processo ensino aprendizagem

19h45 – 20h

Projeto de extensão intercurso e interdisciplinar idoso amigo

Sexta-feira – 19/10
Sessão Tecnologia
Sessão Oral – Auditório Pasin
Horário: 19h – 22h20
Horário

Título do Trabalho

19h – 19h10

Projeto do aplicativo connected

19h20 – 19h30

Análise da importância da disciplina de empreendedorismo na formação superior de
microempreendedores individuais (MEI’S) na subregião 3 da RMVPL
O estresse e a qualidade de vida no ambiente de trabalho do telemarketing

19h30 – 19h40

Comunicação social: a arte da captação do áudio, luz e movimento

19h40 – 19h50

Análise das plataformas de veiculação dos jogos e campeonatos e-sports

19h50 – 20h

Análise de inclusão da pessoa com deficiência em uma plataforma digital

20h – 20h10

20h30 – 20h40

Convergência midiática e o futuro da revista
O maniqueísmo no processo de criação da identidade dos personagens batman e coringa da
DC Comics
A aplicação da inteligência de mercado na formação de estratégias de programação e
produção de conteúdo para televisão
O empoderamento do futebol feminino e a importância da mídia no esporte

20h40 – 20h50

Streaming como tendência de mercado

20h50 – 21h

Mídias e beleza: a destruição do “ser mulher”

21h – 21h10

Comunicação e privacidade

21h10 – 21h20

Influência da propaganda subliminar sobre o emocional humano

21h20 – 21h40

Análise da composição de cores no filme “precisamos falar sobre Kevin”

21h40 – 21h50

A comunicação na influência de massas e como meio de propagação dos discursos de ódio

21h50 – 22h

O jornalismo investigativo como instrumento de construção da opinião pública

22h – 22h10

Transgeneridade e cinema: estudo de caso das irmãs Wachowski

22h10 – 22h20

O pink money como meio de promoção artística

19h10 – 19h20

20h10 – 20h20
20h20 – 20h30

Sexta-feira – 19/10
Sessão Educação
Sessão Oral – Auditório Teresa de Jesus
Horário: 19h – 22h10
Horário

Título do Trabalho

19h – 19h10

Construção da identidade – Professor x Aluno

19h10 – 19h20

Utilização do twitter como ferramenta para a organização da prática pedagógica

19h20 – 19h30

O uso de tecnologia assistiva no atendimento hospitalar a pessoas surdas usuárias de libras

19h30 – 19h40

Heterogeneidade no ambiente escolar e a influência na aprendizagem do discente

19h40 – 19h50

A relação de interdiscursividade entre os livros angústia e os sertões através do determinismo de Taine

19h50 – 20h

O racismo nas obras de Monteiro Lobato

20h – 20h10

A intenção por trás da cordialidade no livro “holocausto brasileiro” de Daniela Arbex

20h10 – 20h20

Acessibilidade artístico-literária por meio de uma proposta interdisciplinar factível: “água funda”, de Ruth
Guimarães, em cordel

20h20 – 20h30

O anjo silencioso, análise do romance que deu início à literatura pós-guerra de 45 na alemanha

20h30 – 20h40

Como a sociedade mágica criada por J.K. Rowling influencia na socialização no mundo real

20h40 – 20h50

Edgar Allan Poe e Machado de Assis: identidade e influência

20h50 – 21h

O cortiço e a mulher nos dias de hoje

21h – 21h10

Um estudo sobre a iconografia de São Miguel Arcanjo

21h10 – 21h20

A marginalização de jovens de rua, com base na obra capitães de areia, como consequência da atual
política socioeconômica no Brasil

21h20 – 21h40

Analise da mensagem subliminar metafórica

21h40 – 21h50

A banalização do feminino na sociedade contemporânea

21h50 – 22h

Capitães da areia: como o jornalismo contribui para construção de uma imagem negativa sobre os
jovens

22h – 22h10

Popularização do carnaval do Valeparaibano

Sexta-feira – 19/10
Sessão Painel – Pórtico
Horário: 20h30 – 21h30
Título do Trabalho

Compósitos de poliestireno de alto impacto reforçados com biomassas de coco verde e bagaço de cana:
influência na resistência ao impacto, dureza shore a e na massa específica
Formação inicial docente e suas perspectivas no desenvolvimento profissional
Interdisciplinaridade e sua importância nas pesquisas em Design
Detecção de enterobactérias produtoras de beta lactamases, em laboratório clínico de um município do Estado
de São Paulo
Projeto adelante: experiência de voluntariado universitário em um abrigo de refugiados venezuelanos no Brasil
Relato de experiência: extensão universitária - uma ferramenta didática de levar o conhecimento
A importância do voluntariado na extensão universitária
Aprimorando os sistemas de informação de vacinas através de tecnologias móveis
Extensão educação em saúde
Habitação social sustentável
Fotografias e imaginário: narrativas e vivências dos lugares da cidade
Smart cemetery (necropolis) para smart city
Abrigo de emergência para situações de desastres naturais
Proposta para nova rampa acessível ao Centro Universitário Teresa D’Ávila - UNIFATEA
O resgate do passado: arquitetura como valia para a formação histórica e cultural de Alagoa, MG
Olhares mútiplos: percepções juvenis sobre a cidade de Lorena (SP)
Estudo histórico-cultural dos bens patrimoniais materiais e imateriais no roteiro do “quadrilátero sagrado” na
cidade de Lorena - SP
Wood frame, um negócio sustentável no mercado brasileiro
A desumanização da seca
A identidade social da mulher em “entre a espada e a rosa”: o silenciamento da figura feminina
Divergência das classes sociais na obra o cortiço

Análise das descrições de ambiente e situações em vidas secas, de Graciliano Ramos
A indústria da seca no romance vidas secas de Graciliano Ramos
De dentro pra fora: a influência dos conflitos internos pessoais nos conflitos externos
A relevância dos jogos no ambiente escolar como estratégia pedagógica
Concepções acerca da escola - um estudo de caso em escola pública no interior do estado de São Paulo
Publicidade infantil e os seus danos a infância
A importância das ferramentas jornalísticas na obra “holocausto brasileiro” de Daniela Arbex
O desenvolvimento pessoal de personagens literários segundo Freud
Estudo do preconceito na premissa de fatos históricos da sociedade brasileira
A nostalgia das programações infantis e a ingerência do comportamento
Pesquisa mercadológica como ferramenta para a validação de aplicativos utilizados por universidades
A comunicação social como ferramenta de conscientização da gravidez na adolescência
Análise psicológica e perspectiva de futuro de três personagens da obra capitães da areia
Estudo de caso sobre a narrativa jornalística do livro holocausto brasileiro
Formação continuada e tecnologia
Consumo de música como entretenimento: usabilidade e tendências digitais na busca de audiência da rádio
Inova FM
Plano educacional individualizado (PEI): literatura infantil para crianças com TEA

Sábado – 20/10
Sessão Oral – Auditório Clarice Lispector
Horário: 09h30 – 11h
Horário

Título do Trabalho

9h30 – 9h40

Aplicativo de suporte de atividade de vida diária para crianças com Transtorno do Espectro
Autista

9h40 – 9h50

O estudo dos contos de fada como caminho para concepção de integralidade do ensino

9h50 – 10h
10h - 10h10
10h10 – 10h20
10h20 – 10h30
10h30 – 10h40
10h40 – 10h50
10h50 – 11h

Estudo das propriedades ablativas de Zrb2 – SIC ensaiados por um jato de plasma
hipersônico
Análise comparativa dos módulos de elasticidade quase estática e dinâmica de compósitos de
argamassa com agregados reciclados de borracha
Design e seleção de materiais: conceitos projetuais do design na elaboração de jóias a partir
do nióbio
Emprego da D-Glicose na síntese de C-Glicosídeo e derivados
Perto ou no caminho: uma reflexão sobre propriedades espaciais e suas correlações com a
distribuição de fluxos de pedestres
Perspectivas do diálogo intercultural na educação para a diversidade e para a diferença
Ambientes virtuais de aprendizagem: um estudo aplicado com base nas teorias de
acessibilidade
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RESUMO
A amamentação é um ato de sobrevivência do recém-nascido, uma prática natural onde, é
importante fazer um treinamento específico durante a gestação para evitar problemas comuns como o
aparecimento de lesões nos mamilos. Objetivo: identificar o número de mães que encontraram
dificuldade para amamentar e quais foram as principais dificuldades encontradas e quais cuidados
foram tomados para tratar a lesão mamilar. Estudo descritivo, exploratório e quantitativo. Foi possível
confirmar a importância da orientação sobre amamentação para então se reduzir o número de TM nas
puérperas, seja por meio de estratégias de ação, ou de conhecer a realidade de cada puérpera para
então direcionar de uma melhor forma a assistência prestada.
Palavras-Chave: Amamentação; Cuidados com a mama; Saúde da Mulher; Lesão Mamilar.

ABSTRACT
Breastfeeding is an act of survival of the newborn, a natural practice where it is important to do
a specific training during pregnancy to avoid common problems such as the appearance of nipple
lesions. Objective: to identify the number of mothers who found difficulty in breastfeeding and what were
the main difficulties encountered and what care was taken to treat the nipple lesion. Descriptive,
exploratory and quantitative study. It was possible to reconfirm the importance of breastfeeding
counseling in order to reduce the number of TMs in puerperal women, either through action strategies
or to know the reality of each puerpera, in order to better target the care provided.
Keywords: Breastfeeding; Breast Care; Women's Health; Mammary Injury.

1. INTRODUÇÃO
A Organização Mundial de Saúde (OMS) e a UNICEF (Fundo das Nações
Unidas para a infância) não recomendam nenhuma outra alimentação ou uso de
chupeta ou mamadeiras durante a amamentação para não interferirem na duração do
aleitamento como não diminuir o seu efeito protetor (Gonçalves, 2005). Porém, o
procedimento de amamentar sofreu inúmeras intervenções ao longo dos anos,
atualmente, as mulheres possuem pouco conhecimento relacionados ao aleitamento
materno, são mulheres com pouca ou nenhuma habilidade em levar adiante a
amamentação (GIUGLIANI, 2004).
Dentre os fatores contribuintes para que a mãe decida para o desmame
precoce do seu filho está à lesão de mamilos, que interfere no prazer de amamentar,
devido as rachaduras na junção mamilo-areolar ou no meio do mamilo causando dor.
Os traumas mamilares possuem diferentes definições, classificação e avaliação que
precisam de um olhar dermatológico para um melhor entendimento de suas causas e
dos fatores de risco para seu desenvolvimento. É fundamental o conhecimento relativo
das intervenções que aceleram o processo de cicatrização, reduzem os riscos de
agravos e complicações relacionadas ao trauma mamilar (CERVELLINI et al., 2014).
O TM (Trauma mamilar) é uma intercorrência cuja incidência varia de 11 a 96%
durante a primeira semana após o parto. Cerca de 80 a 95% apresenta algum grau
de dor mamilar e 26% apresentam dor extrema. Como consequências na maioria dos
casos ocorrem à interrupção precoce da amamentação e o aumento do uso de
mamadeiras e bicos artificiais (URASAKI; TEIXEIRA; CERVELLINI, 2017).
Sabe-se que a amamentação é um ato de sobrevivência do recém-nascido,
uma prática natural que ao contrário do que se pensa, é importante fazer um
treinamento específico durante a gestação para evitar problemas comuns. E, um dos
principais problemas durante a amamentação é o aparecimento de lesões nos
mamilos. A lesão nos mamilos pode ser evitada se as mães adotarem práticas e
cuidados durante a gestação, e o enfermeiro tem um papel crucial na orientação à
prática da amamentação, pois atuam como facilitadores no esclarecimento das
dúvidas das gestantes e lactantes.
Este trabalho tem como objetivos identificar o número de mães que
apresentaram lesão mamilar durante a amamentação, identificar se as mães
receberam orientação sobre aleitamento materno durante o pré-natal, identificar o
número de mães que encontraram dificuldade para amamentar e quais foram as
principais dificuldades encontradas, identificar quais cuidados foram tomados para
tratar a lesão mamilar.
2. METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório de natureza quantitativa, foi
realizado em um parque ecológico localizado em uma cidade do Vale do Paraíba,
participaram do estudo, puérperas acima de 18 anos que apresentaram trauma
mamilar. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário estruturado com
questões abertas e fechadas, elaborado pelas pesquisadoras, onde foi questionado,
dados sócios demográficos de cada participante e também com questões
relacionadas à incidência de traumas mamilares.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com os resultados obtidos, os participantes da pesquisa tinham entre
26 a 35 anos, eram em sua maioria casados, e tinham de 1 a 3 filhos.
Embora a idade biológica ideal para se instalar a primeira gestação seja entre
18 e 20 anos, por ser considerado o período de pleno desenvolvimento fisiológico e
anatômico da mulher, em função do desenvolvimento somático e psicológico de cada
uma e dos aspectos preventivos que devem presidir a assistência obstétrica, essa
idade foi estendida. Assim, os limites fisiológicos para se ter a primeira gestação
passaram a ser 16 (primigesta precoce) e 35 anos (primigesta tardia), idades
consideradas de maior frequência de riscos obstétricos (NEME, 2000; REZENDE,
MONTENEGRO, 2008).
De acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), que
considera a faixa etária dos dez aos 19 anos, a gravidez na adolescência pode
produzir efeitos nocivos à saúde da mãe e do concepto. Quando a gestação ocorre
na faixa etária de 10 a 14 anos, os transtornos são ainda maiores, pois essa é uma
fase de transição de criança para fase adulta, sendo um período de transformação
profunda no corpo, na mente e na forma de relacionamento social do indivíduo
(GURGEL et al., 2008).
Segundo o estudo de Leite et al., 2009, onde verificou-se que quase 30% das
puérperas eram adolescentes, o que representa um fator de risco para a gestação e
o puerpério. A proporção cada vez maior de adolescentes sexualmente ativas implica
um aumento da taxa de gravidez nesta faixa etária, o que em alguns países em
desenvolvimento, pode ser considerado um problema de Saúde Pública por acarretar
problemas não só para saúde da gestante, como também prejuízos para o recémnascido (SANTOS et al., 2008).
A gestação na adolescência está associada ao aumento da incidência de
prematuridade, baixo peso ao nascer, crescimento intra-uterino restrito, anemia, préeclâmpsia, sofrimento fetal agudo e aumento na incidência de cesáreas. A gravidez
após a idade materna de 34 anos, por sua vez, pode ser denominada gravidez tardia,
sendo considerado fator de risco para a morbidade materna e fetal. O Ministério da
Saúde considera fator de risco gestacional a idade materna maior que 35 anos e
sinaliza para uma atenção especial durante a realização do pré-natal. O risco de
mortalidade materna se eleva proporcionalmente à idade, especialmente nos países
em desenvolvimento, devido à deficiência de cuidados adequados (GONÇALVES;
MONTEIRO, 2012).
Há praticamente um consenso entre os autores sobre o pior prognóstico
materno e perinatal da gestação em mulheres com 40 anos ou mais em relação a
mulheres mais jovens (CECATTI et al.,1998).
Quanto ao aleitamento materno 86,6% das participantes da pesquisa
receberam orientações sobre o aleitamento materno durante o pré-natal, 100%
tiveram dificuldades para amamentar, 73,3% delas tiveram rachadura no peito e 50%
tiveram dor.
Em relação ao objetivo de identificar se as mães receberam orientação sobre
aleitamento materno durante o pré-natal e Identificar o número de mães que
encontraram dificuldade para amamentar e quais foram as principais dificuldades
encontradas, os resultados mostraram que dor mamilar e rachadura no peito são as

principais causas de desmame precoce, pois é tida como as principais dificuldades
para amamentar, e a dor persistente nos mamilos muita das vezes pode estar
associada à sucção forte do recém-nascido durante a amamentação dados
corroborados neste estudo (CIRICO; SHIMODA; OLIVEIRA, 2016).
A principal causa de trauma mamilar, assim como apresentada em outros
estudos muita das vezes esta relacionada a pega inadequada do recém-nascido
demonstrando a importância da equipe de enfermagem estar bem dimensionada e
com condições de trabalho satisfatórias para que as mamadas sejam supervisionadas
a fim de prevenir esta intercorrência. Portanto, como o trauma mamilar resulta
frequentemente de posição e pega incorreta do recém-nascido ao seio materno
consequentemente é muito importante que as puérperas tenham atenção profissional
imediata logo após o parto para prevenir a dor e o trauma mamilar (CERVELINI ET
AL., 2014).
O fato de a criança sugar a mama frequentemente leva a uma solicitação
intermitente para o tecido cutâneo mamilo-areolar, contribuindo para o do trauma, e
que isto pode ser observado, nos casos de mães com pouca drenagem de colostro
ou em recém-nascidos com pega inadequada ao seio materno, que o leva a extrair
leite em quantidade insuficiente. Mães que tenham a produção de leite mais baixa
muita das vezes esta associada com maiores tempos de amamentação em mulheres
com dor mamilar, porém a maioria das mulheres com dor persistente do mamilo é
capaz de alcançar níveis normais de produção de leite (MENDONÇA; SILVA, 2010).
No estudo de Shimoda et al., 2011 em relação aos fatores associados ao
trauma, as mulheres primíparas apresentaram maior frequência de trauma mamilar o
que pode ser justificado pela inexperiência na técnica de amamentação, além da
inexperiência das primíparas estudiosos ressaltam que muitas dessas mulheres não
recebem qualquer informação sobre cuidados com as mamas e amamentação
durante o pré-natal, agravando a incidência de trauma mamilar
Quanto às lesões, 100% das participantes da pesquisa tiveram lesões mamilar,
46,6% tiveram cuidado de expor as mamas ao sol e passaram o próprio colostro no
mamilo e na aureola, 40% usaram pomadas, antissépticos, cremes ou óleos, 76,7%
amamentaram os filhos até 1 ano de idade.
Os bebês de mulheres com mamilos anômalos (planos, umbilicados e
semiumbilicados) muitas vezes apresentam dificuldade em apreender a região do
mamilo areolar adequadamente e, havendo uma insistência na tentativa de
apreensão, pode ocorrer lesão. O ingurgitamento mamário também pode ser
considerado causador do TM, já que provoca uma alteração no padrão de sucção do
recém-nascido. Quanto à forte sucção do bebê no mamilo, há controvérsias,
sugerindo que a própria sucção do lactente poderia ocasionar o TM. As mulheres, de
forma assertiva, apontaram a falta de experiência e orientação como causas do TM.
Dentre as respostas incorretas (ressecamento do mamilo, saliva do bebê e
temperatura ambiente) chama atenção a citação sobre o excesso de mamadas. Esse
conhecimento pode interferir na prática da amamentação, levando a mulher à
interrupção temporária da mamada e aumentando o risco do ingurgitamento mamário.
Quanto ao preparo dos mamilos durante a gestação, estudos contraindicam o uso de
cremes, óleos, pomadas, buchas e toalhas, pois promovem descamação da pele na
região mamilo-areolar, deixando-a mais sensível e predispondo ao aparecimento de
TM.

No estudo realizado por Urasaki; Teixeira e Cervellini, 2011, realizado em um
Hospital Amigo da Criança, com intensivo suporte no puerpério, 79% das mulheres
relataram dores mamilares, sendo que 58% delas apresentaram traumas mamilares
na primeira semana de aleitamento materno. A incidência de dor e trauma mamilar
entre 34% e 96% em mulheres que amamentam sendo que estas causas diminuem a
duração da amamentação. Outro estudo apresentou como resultado uma diminuição
de 16,9%, passando de 41.5% para 24.6% no índice de trauma mamilar antes e após
certificação dos profissionais como consultores em lactação.A menor frequência de
lesão foi encontrada em mamilos protrusos em relação a outras formações
anatômicas, como pseudo-invertidos, planos e semiprotrusos, dados que corroboram
com os achados de outros estudos (Giugliani, 2004). Isto pode ser explicado devido
às particularidades anatômicas observadas, ocasionando diferença na exposição dos
mamilos à sucção do recém-nascido e muitas vezes dificuldade para a apreensão
adequada da região mamilo-areolar.
Segundo o estudo de Cruz, 2010 a maioria das mulheres que apresentaram
TM optou por tratar, quase todas mencionaram tratamentos tópicos, apenas uma
afirmou ter realizado a correção da pega, embora 20 tenham citado a pega e fatores
relacionados (bebê afoito e sucção forte) como causas do TM. Nenhuma falou sobre
o posicionamento correto do bebê. A pega correta do bebê é considerada aquela que
atende ao menos quatro dos cinco comportamentos: boca bem aberta,
abocanhamento de todo mamilo e boa parte da aréola; língua do lactente no assoalho
da boca; lábio inferior com projeção para fora; queixo do lactente tocando a mama e
lactente mantendo a pega da aréola. O posicionamento incorreto do bebê e da mãe
durante a amamentação pode ser fator de risco ao TM. O posicionamento apropriado
envolve: puérpera relaxada e lactente confortável, cabeça e corpo do lactente
alinhados, corpo do lactente voltado lateralmente e próximo ao da puérpera e quadril
do lactente apoiado. Já o desfavorável envolve: puérpera com ombros tensos e
inclinada sobre o lactente, lactente com o pescoço e cabeça virados para a mama,
corpo do lactente distante da puérpera e apenas ombros ou cabeça apoiados. Tanto
a pega quanto os posicionamentos adequados são considerados medidas de
proteção, devem ser mantidos durante todo o processo de amamentação e todas as
mães deveriam ser enfaticamente orientadas a esse respeito, uma vez que uma única
intervenção sobre pega e posicionamento corretos na amamentação não é suficiente
para melhorá-los ou reduzir os TM (SILVA et al., 2017).
O leite materno tem sido recomendado pelo MS e pela UNICEF para tratar o
TM. Suas propriedades protetoras gerais são inquestionáveis, uma vez que participa
da função imunitária, anti-inflamatória e do crescimento e desenvolvimento tecidual
do bebê (Fonseca; Albernaz; Kaufmann, 2013). Entretanto, os resultados de
pesquisas sobre sua ação local não são conclusivos, principalmente no que diz
respeito a sua superioridade comparada ao uso da lanolina. Uma revisão sistemática
sobre intervenções para o TM, analisaram os seguintes tratamentos: lanolina, lanolina
em associação com conchas de proteção, leite materno, hidrogel, revestimentos de
película adesiva de polietileno, spray contendo clorexidina alcoólica e água destilada.
A análise dos autores apontou evidências favoráveis tanto para o uso do leite materno
após cada mamada quanto para o uso de lanolina isolada ou combinada à concha
(GIUGLIANI, 2004).

O produto forma uma barreira que impede a perda da umidade natural das
camadas mais profundas da pele e aumenta a velocidade de proliferação das células
epiteliais, diminui a formação de tecido desvitalizado e crostas e, desse modo, reduz
o tempo de cicatrização. Outra vantagem é o fato de dispensar a limpeza do mamilo
antes da próxima mamada (UNICEF, 2009).
A exposição ao sol ainda tem sido recomendada como medida preventiva.
Intervenções que têm recomendação forte de contraindicação para TM são: limpeza
especial dos mamilos com água estéril antes e após as mamadas; aplicação de
pomada após cada mamada e sua remoção antes da próxima mamada e o uso do
spray comercial cicatrizante à base de esteroide e antibiótico (CRUZ et al., 2010).
4. CONSIDERAÇÔES FINAIS
Com a realização deste estudo foi possível confirmar a importância da
orientação sobre amamentação no pré-natal para então se reduzir o número de TM
nas puérperas, seja por meio de estratégias de ação, ou então de conhecer a
realidade de cada puérpera para que então se possa direcionar de uma melhor forma
a assistência prestada, pois atualmente convivemos com diferentes realidades em
nosso cotidiano. A baixa produção cientifica sobre o assunto dificultou a realização da
discussão dos resultados, com isso recomenda-se a ampliação de estudos que
enfoquem esta temática, em especial nas revistas nacionais. Considera-se importante
destacar a menção pouco frequente do profissional enfermeiro nos artigos
pesquisados. Em virtude da importância do papel desse profissional nas práticas
educativas no pré-natal ressalta-se a necessidade de realização de mais estudos
envolvendo o enfermeiro. Para nós foi de grande valia a realização dessa pesquisa,
pois se trata de um assunto de grande importância e que ocorre com frequência.
Porém, diante dos resultados deste trabalho, constatamos que se considera
importante para nos trabalhadores de enfermagem estar nos atualizando com as
orientações e assistência que realizamos durante nossa consulta de pré-natal.
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A MORTE DO PACIENTE E O IMPACTO CAUSADO AOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SETOR URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA: REVISÃO DE LITERATURA
Alison Gonçalves Francisco
Camila Amanda de Azevedo
RESUMO
A morte foi tema desta pesquisa e ela pode ser visualizada de várias formas, desde
cumprimento de uma missão até mesmo forma de castigo de modo que ela acontece. Procurou-se à
realizar uma pesquisa bibliográfica a fim de identificar os impactos da morte aos profissionais de saúde
e suas consequências. Objetivos: explanar o conceito morte em sua complexidade; identificar o
desencadeamento das consequências frente à morte do paciente. Metodologia: revisão bibliográfica
procurando situar o assunto em relação a vários autores pesquisados. Resultados e Discussões: Foram
encontrados 07 artigos relacionados ao critério de busca o assunto morte vivenciado recentemente
entre paciente e familiar e através de análise aos artigos encontrados. Considerações Finais: O estudo
apontou que ao se deparar com a morte e o morrer, estes profissionais encontram-se emergidos em
sentimento de impotência, medo, angustia e limitação, que parece conflitar com a necessidade em
preservar a vida a qualquer custo.
Palavras-chave: Morte; morrer; profissionais de saúde; hospital; setor de urgência e emergência.

ABSTRACT
Death was the subject of this research and it can be viewed in many ways, from fulfilling a
mission to even form of punishment so that it happens. We sought to carry out a bibliographical research
in order to identify the impacts of death on health professionals and their consequences. Objectives: to
explain the concept of death in its complexity; to identify the triggering of consequences for the death of
the patient. Methodology: bibliographical review seeking to situate the subject in relation to several
researched authors. Results and Discussion: We found 07 articles related to the search criteria the
subject death recently experienced between patient and family and through analysis of the articles
found. Conclusion: The study pointed out that when faced with death and dying, these professionals are
emerging in a feeling of impotence, fear, anguish and limitation, which seems to conflict with the need
to preserve life at any cost.
Keywords: Death; die; Health professionals; hospital; emergency and emergency sector.

1. INTRODUÇÃO
Todos os seres vivos, inclusive nós humanos, nascem, crescem, reproduzemse, envelhecem e morrem. Este conceito é proposto às crianças logo nos primeiros
anos de formação escolar. Existe uma preocupação imediata em esclarecer todas as
etapas do desenvolvimento humano, com uma infinita gama de informação disponível
em materiais impressos, digitalizados, on line, entre outros. Entretanto, a etapa morte
é pouco evidenciada na formação básica, e esta carência perpetua ainda nos
ambientes acadêmicos.
São várias as definições com relação à morte, que permeiam desde as bases
filosóficas, religiosas, científicas e senso comum. Uma delas estabelecida por Caputo
(2008, p. 73) que a define da seguinte premissa “[...] morte é caracterizada pelo
mistério, pela incerteza e, consequentemente, pelo medo daquilo que não se conhece,
pois os que a experimentaram não tiveram chances de relatá-la aos que aqui ficaram”.
Apesar de ser superficialmente discutida pelos acadêmicos e profissionais
envolvidos diretamente pela complexidade que a cerca, o tema morte apresenta-se
com frequência na mídia, principalmente quando responde as expectativas
sensacionalistas, atraídas pela comoção pública e/ou apelo imediato na ânsia de
cativar o público alvo. A exemplo deste fato, em 03 de novembro de 2014, a revista
eletrônica Época apresentou a reportagem sobre a morte da americana com câncer
terminal que anunciou suicídio assistido. A psicóloga Brittany Maynard, 29 anos, após
o diagnóstico, organizou o desfecho de sua vida, optando pela eutanásia na
companhia de seus familiares, em seu lar, com hora e dia determinado, na cidade de
Portland, em Oregon, nos Estados Unidos. Desde o anuncio de sua decisão até a
concretização de sua morte, e mesmo depois, o caso dividiu opiniões em diversos
países, trazendo a tona divergências entre as questões que envolvem a morte e o
morrer.
Para compreendermos tal fenômeno em determinada cultura, faz-se
necessário observar a sociedade e a forma como está se posiciona frente à morte.
Ainda em Caputo (2008, p. 74), destaca-se que este posicionamento “[...] tem um
papel decisivo na constituição e na manutenção de sua própria identidade coletiva e,
consequentemente, na formação de uma tradição cultural comum”.
Na cultura ocidental, Borges e Mendes (2012, p.325 apud Aries, 2003)
destacam dois momentos históricos contraditórios, que definem a representação da
morte e a forma como está passa a ser vista pela sociedade: O primeiro ocorreu
durante a Idade Média, onde a morte era tida como “domesticada”, “familiar”, sendo
protagonizada como algo natural, “[...] fluindo na lógica da aceitação da ordem da
natureza, a morte ocorria, sobretudo, devido às doenças infecciosas, marcadas por
adoecimento e morte rápida”. “Em contrapartida, no já século XX, a morte não é mais
considerada algo natural, e sim como vergonhosa e negada” “[...] administrada pelo
saber e pela instituição médica” “[...] deslocarão o moribundo de seu leito domiciliar
para um leito no hospital”.
Mediante a esta mudança de paradigma social, associado ainda aos avanços
tecnológicos e da medicina propriamente dita, o paciente hospitalizado passa a
enquadrar-se as decisões da equipe profissional, onde o cuidado esforça-se para
manter a vida.

A presença da morte nesse ambiente é escamoteada e dissimulada pela equipe
de saúde, que dificilmente admite a terminalidade do paciente e, quando o inevitável
acontece, reage rapidamente para se desembaraçar do morto por meio de
procedimentos burocráticos e técnicos (SANTOS, HORMANEZ, 2013, p. 2758).
Esta modernização e aprimoramento do aparato tecnológico, sobretudo na área
da saúde, produzem exames e procedimentos cada vez mais precisos, o que
possibilita um diagnóstico rápido e eficaz na tentativa de obter um tratamento imediato.
No entanto, parece existir uma dicotomia notória neste processo, reafirmado por
Argenta, Feldens, Hildebrandt, Leite, der Sant (2008, p.285), “[...] evitar ou postergar
a morte” “[...] por vezes, pode dilatar o processo de sofrimento, principalmente de
doentes terminais, os quais, na maioria vezes, já experienciam o afastamento social
e profissional em função de sua condição clínica”.
São os profissionais de saúde do âmbito hospitalar que se deparam com este
cenário diariamente. Junior, Rolim e Morrone (2005, p.11 apud Viana e Picceli, 1998)
salientam que a medicina “coloca diretamente a problemática da morte diante do
profissional” e este pode vir a atuar imerso a ansiedade e medo. Corroborando a esta
afirmativa, resgatamos Santos e Hormanez (2013, p. 2759) apontando que:
[...] a morte vem estabelecer os limites do saber e da ação do
enfermeiro e do médico, desencadeando muitas vivências emocionais
negativas associadas à frustração narcísica que ameaça a realização
profissional. A finitude é apreendida não como uma parte do ciclo
natural da vida, e sim como fracasso, derrota, vergonha, ruptura
biográfica, entre outros significados negativos.

A busca frenética em intensificar a vida à custa de aparelhos ultramodernos e
os avanços da medicina não isenta que a morte ocorra no hospital. Nascimento e
Roazzi (2007, p. 437, apud PITTA, 1991) clarificam que a exposição à morte pode
desencadear aos profissionais “[...] agravos psíquicos e somáticos, o que os expõe a
problemas de saúde, em especial geniturinários, psicossomáticos e osteomusculares,
e à produção de sintomas psíquicos os mais diversos em natureza e intensidade de
expressão”. Observa-se, sobretudo uma atitude decorrente desta realidade, apontada
por Santos e Hormanez, (2013, p. 2759, apud SOUZA et al, 2009) que refere-se a “um
distanciamento do paciente, como uma forma de defesa e proteção dos profissionais
por não saberem enfrentar tal situação”.
Argenta, Feldens, Hildebrandt, Leite, der Sant (2008) observou que no âmbito
hospitalar, existe uma elevada ocorrência ao óbito, se comparado aos demais, no
setor de Urgência e Emergência. Segundo estes pesquisadores além do fluxo intenso
“[...] a doença, a dor, a morte e o imprevisível, somando-se a angústia e a ansiedade
do sujeito que acessa o local e sua família, impõe, à equipe uma postura de alerta
constante devido à dinâmica desse setor” (ARGENTA, FELDENS, HILDEBRANDT,
LEITE, DER SANT, 2008, p. 287), sobretudo, quando trata-se da morte de uma
criança, o que parece acentuar ainda mais os sentimentos de fracasso, incapacidade
e até mesmo de injustiça.
Diante do exposto, procurar-se-á realizar uma pesquisa bibliográfica a fim de
identificar os impactos da morte aos profissionais de saúde e suas consequências, e
quais as contribuições acerca da reflexão sobre o tema aos profissionais de saúde.

2. METODOLOGIA
A fim de atingir os objetivos da pesquisa, utilizou-se como mediador do estudo
a seguinte pergunta: Qual impacto causado aos profissionais de saúde, do setor
Urgência e Emergência hospitalar, frente morte de paciente?
Para o desenvolvimento do presente trabalho foi realizada revisão bibliográfica
procurando situar o assunto em relação a vários autores pesquisados. Para que se
concretizasse a busca dos artigos sobre o tema, valendo-se das seguintes palavraschave: Morte, morrer, profissionais de saúde, hospital, setor de urgência e
emergência. As publicações que foram selecionadas para pesquisa, correspondiam
aos seguintes critérios: ser artigo científico em periódico nacional e internacional; ser
indexado em base informatizada de dados; ter sido publicado no período de 2005 a
2014. Após a busca e seleção das publicações que atendiam aos critérios de inclusão,
foram realizadas as leituras propostas, a fim de se extraírem os pontos centrais, que
interessavam diretamente ao presente estudo. Assim, foi realizado o fichamento de
cada artigo e organizados os materiais coletados.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram encontrados 07 artigos relacionados ao critério de busca (entre eles,
quatro pesquisas bibliográfica, duas analises qualitativa e uma pesquisa exploratória),
mas cabe ressaltar que 01 artigo encontrado em uma revista mencionada na
referência que trazia assunto morte vivenciado recentemente entre paciente e familiar,
dos quais foram organizados e detalhados na descrição abaixo:
Tabela 1: Descrição e detalhamento da revisão científica

Título
A morte em setor de
emergência e seus reflexos
na equipe de saúde: Uma
revisão bibliográfica.
Representações de
profissionais de saúde sobre
a morte e o processo de
morrer
O Homem e suas
representações sobre a morte
e o morrer: Um percurso
histórico
O preparo do médico e a
comunicação com familiares
sobre a morte
A Estrutura da Representação
Social da Morte na Interface
com as Religiosidades em
Equipes Multiprofissionais de
Saúde

Autor

Ano publicação

Argenta C, Feldens JG,
Hildebrandt LM, Leite MT,
der Sant ICP

2008

Borges MS, Mendes N

Caputo RF
Júnior AS, Rolim LC,
Morrone LC.

Nascimento AM, Roazz A

2012

2008

2005

2007

Atitude frente à morte em
profissionais e estudantes
de enfermagem: revisão da
produção científica da última
década
Uma releitura da obra de
Elisabeth K ubler-Ross

Santos MA, Hormanez M

Afonso EBC, Minayo MCS

2013

2013

Em análise aos artigos encontrados, o tema morte foi abordado sob diversas
óticas, desde o contexto social-cultural; processo de formação acadêmica; ambiente
hospitalar, sobretudo emergencial; e ainda nas implicações a equipe de profissionais
da saúde.
No que diz respeito à representação da morte, Caputo (2008) aponta em seus
estudos, a relação tempo e espaço a maneira de lidar com a morte, implicando
significativamente a historia da humanidade. Segundo ele, as mudanças espaçotemporais e religiosas impactam diretamente “as representações e atitudes do homem
diante à morte e o morrer”. Esta premissa também é evidenciada por Nascimento e
Roazzi (2012) a partir de um estudo com os profissionais de saúde da região do
Nordeste do Brasil, entre eles médicos, psicólogos e enfermeiros. Os resultados
apontaram a “interferência de signos e crenças religiosas” na representação da morte,
refletindo sua própria existência neste processo.
Com relação à formação profissional, as pesquisas em analise, em sua maioria,
destacam uma superficialidade do tema nos ambientes acadêmicos. Argenta,
Feldens, Hildebrandt, Leite, der Sant (2008) observou esta realidade, salientando
ainda que há uma escassez em publicações sobre o assunto, o que leva ao
questionamento sobre o pouco interesse aos pesquisadores e profissionais a esta
questão. Borges e Mendes (2012) também intensificam a temática, pontuando que a
preparação acadêmica deve contemplar as habilidades técnicas bem como
habilidades interpessoais, base do cuidado humano, principalmente frente à morte.
Aprofundando a questão acadêmica, Junior, Rolim e Morrone (2005) indicaram
que a formação acadêmica é tida como insuficiente pelos profissionais. Segundo os
pesquisadores, quando comparado aos Estados Unidos e Inglaterra, as faculdades
brasileiras não aprofundam a temática morte. Faz-se necessário adequar o currículo
escolar favorecendo discussões e reflexões frente às dúvidas, medos e sentimentos,
trabalhando exaustivamente sobre o tema. Esta formação reflete o profissional e
interfere na comunicação e relacionamento entre equipe e familiares.
No campo profissional, Santos e Hormabez salientam que existe uma urgência
ao tratar o tema, ofertando pesquisas que apontem estratégias frente a falta de
preparo aos profissionais ao defrontar-se com a morte. Argenta, Feldens, Hildebrandt,
Leite, der Sant (2008) pontuam que a morte, ao concretizar-se, repercute aos
profissionais de saúde sentimentos de impotência e sofrimento, e esta situação pode
agravar-se ainda no setor de emergência, por exemplo, devido ao fato de que a morte
se torna eminente e constante.
Em contribuição ao tema, Afonso e Minayo (2013) apresentam uma releitura de
parte da obra de Elizabeth Ross, obras estas que trouxeram grandes contribuições a
respeito do tema morte e morrer, mesmo controverso e ainda amplamente discutido

na comunidade cientificam. O que chama a atenção em seus estudos, segundo as
autoras, é que Elizabeth Ross evidencia a importância de que os profissionais devam
estar preparos para atuar diante da perda - “estudar a morte”- compreender e vivenciar
sua totalidade e implicações.
4. CONCLUSÃO
A pesquisa teve como proposta refletir os sentimentos vivenciados pelos
profissionais de saúde frente à morte dos pacientes atendidos, principalmente no setor
de urgência e emergência. O estudo apontou que ao se deparar com a morte e o
morrer, estes profissionais encontram-se emergidos em sentimento de impotência,
medo, angustia e limitação, que parece conflitar com a necessidade em preservar a
vida a qualquer custo; esta premissa ainda sustenta a formação acadêmica
inadequada ou insuficiente para lidar com esta demanda.
Em sua trajetória, a humanidade percebe e vivencia a morte sob diversas
formas, fruto do contexto social, político, econômico, religioso. A relação que se
estabelece a partir desta vivencia no âmbito hospitalar, interfere diretamente na
comunicação e relacionamento dos profissionais-equipe-paciente-familiares. Quando
a morte é percebida como resultado do fracasso a vida, impossibilita o
desenvolvimento de um olhar humano, levando muitas vezes a comportamentos
voltados aos procedimentos tecnicistas, burocráticos e engessados.
Atualmente, vários estudos corroboram a discussão sobre a morte e o morrer.
Tanto no âmbito cientifico quanto no senso comum, tratar o tema remete a reflexão
da própria existência, causando muitas vezes um desconforto, justificando assim o
porquê ainda encontramos dados incompletos ou insuficientes para aprofundar a
questão. A formação acadêmica, que deveria dar subsídios suficiente aos futuros
profissionais, parece tratar o tema ainda com superficialidade, com pouca ênfase a
reflexão e sentimentos associados à perda.
Desse modo, torna-se imprescindível que se realize mais estudos sobre a
morte e o morrer em ambientes hospitalares, sobretudo nos setores de urgência e
emergência, onde parece haver uma constância, próprio a dinâmica desta realidade.
Compreender a morte em sua totalidade remete a reflexão de si e do homem
permitindo vivenciar tais sentimentos.
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ACIDENTES NA ESCOLA E PRIMEIROS SOCORROS:
REVISÃO DE LITERATURA
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Geslei Willian Gonzaga Santana

RESUMO
O ambiente escolar do ensino infantil oferece uma série de oportunidades para que os alunos
possam sofrer algum tipo de acidente, este, deve ser atendido de forma rápida e correta, estudos
apontam que em sua maioria acometem a cabeça, face e membros. (Carmo HO, Souza RCA, Araújo
CLO, et al,2017). Objetivo: realizar uma revisão integrativa sobre acidente escolar e conhecimentos
dos professores em prestar primeiros socorros no âmbito escolar. Metodologia: Uma revisão integrativa
e a análise de pesquisas relevantes. Resultados e Discussões: no Brasil, anualmente, os acidentes são
as maiores causas de morte entre crianças de 1 a 14 anos. Segundo Amaral e Paixão (2007), em 2005,
no Brasil, 21.040 mortes de indivíduos até 19 anos de idade, foram causadas por acidentes e violência.
Conclusão: Evidenciou que falta de preparo dos educadores em primeiros socorros como um grande
risco as crianças em ambiente escolar.
Palavras-chave: Enfermagem; Primeiros Socorros; Acidente na Escola.

ABSTRACT
The school environment of children's education offers a series of opportunities for students to
suffer some type of accident, this must be attended quickly and correctly, studies indicate that mostly
affect the head, face and limbs. (Carmo HO, Souza RCA, Araujo CLO, et al, 2017). Objective: to carry
out an integrative review on school accidents and teachers' knowledge of first aid in school.
Methodology: An integrative review and analysis of relevant research. Results and Discussion: In Brazil,
accidents are the biggest cause of death among children aged 1 to 14 years. According to Amaral and
Paixão (2007), in 2005, in Brazil, 21,040 deaths of individuals up to 19 years of age were caused by
accidents and violence. Conclusion: Evidenced that lack of preparation of educators in first aid as a
great risk children in school environment.
Keywords: Nursing; First Aid; School Accident.

1. INTRODUÇÃO
O ambiente escolar do ensino infantil oferece uma série de oportunidades para
que os alunos possam sofrer algum tipo de acidente, este, deve ser atendido de forma
rápida e correta, estudos apontam que em sua maioria acometem a cabeça, face e
membros. (Carmo HO, Souza RCA, Araújo CLO, et al,2017 p.1457). Além do que se
torna muito difícil obter um controle das crianças quando estão brincando ainda mais
levando em consideração o número elevado de alunos para um professor em sala de
aula e quando acontece um simples arranhão ou até mesmo corte de pequena
intensidade já se torna evento de proporção bem maior para as crianças.
A perspectiva de que é certo que os alunos em algum momento irão se
machucar ou ter algum mal súbito, entra como interesse maior à este trabalho, que
tem como proposito ensinar os educadores a praticar os primeiros socorros. Com isso
conduzir toda situação até chegada dos pais ou responsável, equipe de emergência
local ou até mesmo uma transferência para hospital em condução própria, por isso
pode –se levar em consideração a importância de que os educadores possam tirar
suas dúvidas sobre urgência e emergência para cuidar dos alunos que estão sob suas
responsabilidades na escola porque são eles que, diante de tais situações, oferecem
os primeiros cuidados. (Meireles OABG,2014 p.25-30).
Quando a escola fornece de forma estrutural e ou de forma humana um
ambiente escolar seguro, é um investimento em saúde, prevenir o acidente em espaço
escolar passa por incluir em toda a comunidade educativa uma cultura de segurança,
e por tornar a escola um local seguro e saudável (Venâncio MAVD,2014).
É
fundamental que em qualquer lugar existam pessoas capacitadas a prestar primeiros
socorros, levando em consideração o ambiente escolar isso se torna muito mais
essencial, sendo que uma simples atitude correlacionada a um atendimento rápido e
eficaz em primeiro atendimento diminui possíveis agravos que pode causar após um
acidente. (Ritter NDS, Pereira NS, Silva SM, Soares RM, Thum C.,2013). O professor
torna-se uma peça essencial e digamos de destaque já que ele é responsável por
passar sua grande parte de tempo com alunos e em ambiente escolar (Carvalho, F.F.,
2008), sendo de suma importância o preparo do mesmo para o atendimento de
primeiros socorros às crianças acometidas por algum agravo de origem clinica ou
traumática que as coloquem em uma situação de risco de morte ou que possa
comprometer a saúde dos mesmos e os próprios professores podem ser considerados
com multiplicadores de informação, sobre primeiros socorros de forma correta
descreve (Semensato G; Zimerman L, Rohde LE,2011).
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 Primeiros Socorros

O Primeiro Socorro tem sua origem no ano de 1859 na Suíça com Jean Henry
Dumant que teve o apoio de Napoleão III teve como ideia inicial instruir pessoas das
comunidades locais para que dessem atendimento aos feridos sem distinção de
nacionalidade dizendo “São irmãos, todos irmãos” segundo obra de NOVAES &
NOVAES (1994). Em 1863 realizou-se a conferencia de Genebra onde foi criada a
“Sociedade Internacional Humanitária em Defesa do Ferido de Guerra”, que hoje se
tornou conhecida como a Cruz Vermelha. Posteriormente Dumant foi homenageado

por diversos países como a Prússia, Portugal, França, e no ano de 1981 recebeu o
Prêmio Nobel da Paz, desde então apartir do seu surgimento a técnica de primeiros
socorros tem sido de primordial importância no salvamento de inúmeras vítimas ou
que evitou que as mesmas tenham sequelas mais severas.
Os primeiros socorros referem-se ao atendimento temporário e imediato de
uma pessoa que está ferida ou adoeceu repentinamente, sendo em sua maioria fora
do ambiente hospitalar , seu principal objetivo é evitar que a situação da vítima piore
até a chegada dos profissionais de resgate, esse procedimento não descarta a
possibilidade da pessoa afetada receber atendimento médico, o socorro tende a ser
prestado sempre que a vítima não tem condições de cuidar de si própria, recebendo
um primeiro atendimento e logo acionando-se o atendimento especializado em estudo
feito por Brasil (2003) e SILVEIRA & MOULIN (2006) confirma relato acima quando
diz que é atendimento imediato, cujo estado físico alterado possa prejudicar sua
própria vida e mesmo esta incapaz de se alto ajudar no momento adverso.
Quando se relata que o primeiro atendimento será feito em uma criança, tem
que ser feita uma observação rápida do ocorrido para que isso ocorra é necessário
que os educadores estejam preparados a prestar primeiros socorros, essa é uma das
formas que encontramos na intenção de evitar lesões mais complexas. (Carvalho,
2008).
No Brasil somos regidos por várias leis e o artigo 135, do Código Penal
Brasileiro, não deixa dúvida quando afirmar que omissão de socorro e a falta de
atendimento de primeiros socorros eficientes são os principais motivos de morte e
danos irreversíveis nas vítimas, os seres humanos em sua essência possui uma
grande força de solidariedade e ajuda mutua ao próximo e este sentimento faz com
que acabam prestando o primeiro atendimento de forma inadequada e com isso
lesionando ainda mais a vítima, hoje temos uma gama de instituições ou pessoas que
dizem ser aptos a lhe fornecer o curso de primeiros socorros, isso é importante
demonstra que de certa forma vem chamando muita atenção das pessoas, porem
temos que tomar certo cuidado e buscar conhecer que são esses indivíduos e sua
referencias técnicas e práticas se condiz com que associações que regem
capacitação de primeiros socorros, para que não aprendam de forma errada.
O tema primeiro socorros vem em uma crescente e visibilidade as pessoas tem
entendido que o primeiro atendimento adequado pode salvar vidas e cada vez mais
as pessoas vem presenciando indivíduos com maus súbitos e até mesmo acidentes
de pequenas proporções e com isso vem quebrando o tabu que só profissionais de
saúde pode prestar primeiro atendimento.
2.2 Acidente na Escola

A discussão sobre Primeiros Socorros tem sido assunto do momento, ainda
mais quando se trata de ambiente escolar, já no ano de 1969 já se iniciou primeiros
estudos referente segurança dentro do ambiente escolar (BESSA e VIEIRA,2001). Ao
longo dos anos vem se discutindo cada vez mais sobre assunto que em anos 80 os
acidentes tinham sua caracterização como eventos fortuito, que gerava muitos danos,
provocado por uma foça externa, que ocasionava em um dano físico/mental, mas a
cada dia esse pensamento de imprevisibilidade de perceber um acidente vem
mudando a rotina de todos, sendo considerado como um evento que pode ser

controlado para com que isso ocorra é necessário como responsabilidade de todos na
escola estar preparado permitindo a adaptação das crianças em seu espaço escolar
de forma rotineiramente e em caso de algum acidente atendendo prontamente, de
maneira eficaz os casos que possam acontecer (FILOCOMO et. al. 2002).
Podemos dizer que os educadores além do seu compromisso pedagógico, são
obrigados a zelar pela segurança das crianças e ao mesmo tempo baseado em seu
bem-estar físico e mental. (MINOZZO e ÁVILA, 2006; BESSA E VIEIRA, 2001.) Que
pode ser ainda mais reforçada a tese por que está descrito na constituição Federal
artigo 196 onde lemos “ A saúde é direito de todos e dever do estado, garantindo
mediante políticas sociais e econômicas que visem redução do risco de doenças ou
outros agravos da saúde.
De acordo com Ministério da saúde (2002), enquanto crianças e adolescentes
permanecem na escola, é de suma importante que busque a promoção da saúde, com
desenvolvimento de ações para a prevenção de doenças e fortalecimento dos fatores
de proteção. O Ministério da saúde em (2001) adotou “ Política Nacional de Redução
de mortalidade por acidentes e Violência”.
Em relação ao tema Busquetes e Leal (1998) já indicava a necessidade da
inserção da prevenção de acidentes nos currículos escolares, se baseando na
realidade de cada escola trabalhar como atividade corriqueiras das crianças,
promovendo ilustrações ou textos, mas na intenção que isso ocorra primeiro tem que
capacitar o professor para que ele tenha condições para transferir ao aluno o
conhecimento necessário, sendo assim os próprios alunos possam trabalhar na
prevenção de alguns acidentes.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para atingir o objetivo da pesquisa, foi realizado um estudo, por meio de revisão
integrativa da literatura.
A revisão integrativa, descreve Mendes KDS, Silveira RCCP, Galvão CM.
(2008), inclui a análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada de
decisão e a melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese do estado do
conhecimento de um determinado assunto, além de apontar lacunas do conhecimento
que precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos. Este método de
pesquisa, segundo. Polit, D.E. and Beck, C.T. (2006), permite a síntese de múltiplos
estudos publicados e possibilita conclusões gerais a respeito de uma particular área
de estudo.
A busca das publicações será realizada nas bases de dados como artigos
referente ao tema proposto utilizando os seguintes descritores: enfermagem,
primeiros socorros e acidente na escola. Com objetivo de perceber com este estudo
como anda a capacitação dos professores em um primeiro atendimento a um aluno
no ambiente escolar e buscar trabalhos que fundamentam este tema afim a partir de
então criar projetos de melhorias e até mesmo prevenção a acidentes escolares,
estudo apontam que no Brasil, anualmente, os acidentes são as maiores causas de
morte entre crianças de 1 a 14 anos. E grande parte desses acidentes poderiam ter
sido evitados com medidas preventivas. Segundo Amaral e Paixão (2007), em 2005,
no Brasil, 21.040 mortes de indivíduos até 19 anos de idade, foram causadas por
acidentes e violência. Dessas, 1.762 (8,4%) ocorreram na Região Norte, 5.437

(25,8%) na Região Nordeste, 8.783 (41,7%) na Região Sudeste, 3.229 (15,3%) na
Região Sul e 1.984 (9,4%) na Região Centro-Oeste.
Estudo realizado por Collucci (2006) em 23 escolas públicas e privadas de São
Paulo mostram que 78% de crianças vítimas de acidentes se machucaram com
adultos por perto. Esse estudo mostra, portanto, a importância de estar preparado
para atuar em uma emergência.
Os acidentes representam atualmente um grave problema de saúde pública.
Morrem anualmente, vítimas de acidentes em todo o mundo, 830 mil crianças
(Relatório Mundial sobre Prevenção de Acidentes com Crianças e Adolescentes,
2008, citado em Portugal, Ministério da Saúde, Direção Geral da Saúde [Portugal, MS,
DGS], Programa Nacional de Prevenção de Acidentes, 2010).
A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu no ano de 1958, o termo
“acidente” como sendo um acontecimento independente da vontade humana,
provocado por força exterior que atue rapidamente sobre o indivíduo, com
consequente dano físico ou mental (BATIGÁLIA, 2002). Neste sentido, os momentos
de recreação infantil incluem brincadeiras e atividades que colocam as crianças da
educação infantil mais vulneráveis à acidentes, fato que, dependendo da gravidade,
demanda um atendimento imediato e adequado. Estudos desenvolvidos a nível
mundial, no âmbito dos acidentes com crianças e adolescentes em espaço escolar
demonstram que as quedas são a tipologia de acidente mais frequente (Carvalho,
2009 e Cristo, 2011).
Os critérios de inclusão foram: ser publicação na forma de artigo, publicado em
periódicos nacionais e internacionais indexados nas bases de dados informadas; estar
disponível na íntegra e nos idiomas português e/ou espanhol, exceto quanto a
metodologia que utilizaremos definições de anos anteriores. Após a busca e seleção
das publicações que atenderam aos critérios de inclusão, foram realizadas leituras, a
fim de extrair os pontos centrais. Realizou-se um fichamento de cada artigo e
organizado os dados. Nesse momento, foram agrupados em categorias ou áreas
temáticas, a fim de alcançar uma análise de conteúdo a respeito dos estudos
consultados, dando a possibilidade de realizações de novos trabalhos científicos.
O estudo está sendo considerado de grande importância para que os
educadores tomem para si essa responsabilidade de aprender os primeiros socorros,
mas também disseminar essa ideia através do respeito a vida e principalmente as
crianças que se encontram no ambiente escolar.
Contribuir com a discussão sobre primeiros socorros como uma competência
do professor da educação infantil e disseminar informações sobre a possibilidade dos
primeiros socorros como uma competência direcionada ao fortalecimento do respeito
aos direitos humanos. Se a pessoa/ criança tem o direito aos primeiros socorros na
medida da lei porque o professor não tem o direito ao conhecimento para agir da
maneira mais segura para prestar estes primeiros socorros relata (Ribeiro, C.S.,
2011).

4. CONCLUSÃO
Após realização do fichamento dos artigos podemos apontar que falta de
preparo dos educadores ficou evidenciado como um grande risco as crianças em
ambiente escolar, porém devido ao grau de instrução dos próprios professores e
facilidade que os mesmos têm e com técnica de aprendizagem eles são autores
principais no combate a prevenção de acidentes maiores em escolas e também como
multiplicadores. Diante disto, tendo por base os estudos, o tema não se esgota aqui,
sugerindo a continuidade desta pesquisa para que possa desenvolver e fomentar a
base, contribuindo assim a sociedade acadêmica e comunidade social.
Esse estudo possibilitou abrir novos horizontes, com isso vamos complementar
esse trabalho com uma pesquisa mais ampla porem de forma exploratória onde ideia
e capacitar os professores da rede municipal de ensino infantil de uma cidade do
interior do estado de São Paulo, e criar novas tecnologias que facilitam a
disseminação do referido tema e possa ser aplicado não apenas em ambiente escolar
e sim em todo nosso dia a dia.
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RESUMO
O artigo relata a experiência de voluntariado vivenciado durante 15 dias por alunos do Centro
Universitário Teresa D’Ávila no período de férias na cidade de Manaus com o objetivo de prestar auxílio
as Nações Unidas e Caritas no atendimento das necessidades dos refugiados venezuelanos acolhidos
na Casa Santa Catarina de Senna, o maior abrigo do estado do Amazonas.
Palavras-chave: Voluntariado; Imigrantes; Manaus; Casa de Acolhida Santa Catariana de Senna;
Venezuelanos; Projeto Adelante.

ABSTRACT
The article reports the experience of volunteering experienced during 15 days by students of
the University Center Teresa of Ávila in the period of holidays in the city of Manaus with the objective of
providing assistance to the United Nations and Caritas in meeting the needs of the Venezuelan refugees
welcomed at Casa Santa Catarina de Senna, the largest shelter in the state of Amazonas.
Keywords: Volunteering; Immigrants; Manaus; Welcoming house Santa Catarina de Senna;
Venezuelans; Project Adelante.

1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento da proposta do voluntariado para jovens de uma instituição
universitária salesiana no vale do Paraíba nasceu a partir de uma das atividades da
Pastoral Universitária. O voluntariado é uma experiência em que os jovens oferecem
um pouco do seu tempo em favor de quem necessita de uma ação solidária. O projeto
de voluntariado visa construir uma cultura de solidariedade e de esperança. É uma
oportunidade para que a pessoa voluntária possa sair da sua zona de conforto e de
acomodação para ir ao encontro daqueles que mais precisam de atenção e cuidados.
A experiência do voluntariado torna-se um espaço significativo no processo de
formação do jovem universitário, por oferecer diversas possibilidades de
aprendizagem prática e de integração de valores em sua identidade humana e
profissional. Neste sentido, a Pastoral Universitária promove a possibilidade para que
os jovens universitários realizem uma experiência concreta de voluntariado. A partir
desses pressupostos os próprios universitários perceberam a importância de realizar
a experiência do voluntariado.
Encontramos no contexto da realidade social diversas situações de
necessidades de ações humanitárias. E a partir do conhecimento e da identificação
das situações de conflitos humanitários que muitas pessoas, especialmente os jovens
se sentem sensibilizados e comprometidos em realizar alguma ação que represente
um gesto de solidariedade, amor e compromisso humanitário. Com isso, alguns jovens
universitários acompanhando a realidade da crise política e econômica que assola a
Venezuela e a situação de muitos venezuelanos que se sentem obrigados a deixar o
próprio país para buscarem novas oportunidades, em território brasileiro se sentiram
interpelados a realizar uma missão de voluntariado com os refugiados.
Sensibilizados com essa realidade dos refugiados venezuelanos o grupo de
voluntariado se sentiu interpelado a realizar uma ação de solidariedade para com
essas pessoas que vivem uma experiência de muito sofrimento e tristeza, por terem
que abandonar a própria terra, a sua casa, a sua família, a sua identidade cultural e
se colocar na situação do refúgio em outra nação.
O grupo de voluntários pensou um projeto de ação voluntária, oferecendo um
tempo de suas férias para ir ao encontro dos refugiados venezuelanos no Brasil
visando atender pessoas em situação socialmente vulneráveis na região norte do
país, que estão sob a condição de refúgio, provenientes da Venezuela.
A equipe participante foi ao encontro destes, no abrigo situado na cidade de
Manaus, no intuito de oferecer orientações, na área educativa, cultural e de saúde
como forma de minimizar os impactos traumatizantes, gerados por graves e
generalizada violação de direitos humanos, sendo obrigado a deixar seu país de
nacionalidade para buscar refúgio em nosso país.
O projeto de voluntariado visa trabalhar com crianças, jovens e adolescentes
em situação de vulnerabilidade social em casas de acolhimento e obras sociais.
A primeira aplicação do projeto foi realizada na cidade de Manaus no estado
do Amazonas – BR, na casa de acolhida Santa Catarina de Senna, localizada no
bairro Petrópolis na Zona Sul. Ocorreu com o apoio da ACNUR (Alto Comissário das
Nações Unidas para Refugiados) e Caritas Brasileira, para prestar auxílio aos
imigrantes Venezuelanos.

A equipe participante foi com o intuito de oferecer orientações na área
educativa, cultural e de saúde como forma de minimizar os impactos traumatizantes,
gerados por graves e generalizada violação de direitos humanos, sendo obrigado a
deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio no Brasil.
Torna-se importante para a tratativa, a relevância e conhecimento sobre a Lei
brasileira de refúgio, Lei nº 9.474, estabelece os critérios e procedimentos para a
concessão do refúgio no Brasil, e dispõe sobre o procedimento de determinação da
condição de refugiado, o ingresso no território nacional, a formalização do pedido de
refúgio e seu trâmite administrativo, bem como sobre os direitos e deveres dos
refugiados.
De acordo com a Lei nº 9.474, o refugiado reconhecido no Brasil goza dos
mesmos direitos e está sujeito aos mesmos deveres dos estrangeiros em situação
regular no país, o que também está previsto no artigo 5º da Constituição Federal de
1988. A Lei brasileira de refúgio é inovadora ao ampliar a definição de refugiado
contida na Convenção de 1951, admitindo também como refugiado aquele indivíduo
que se vê obrigado a deixar o seu país de origem devido à grave e generalizada
violação de direitos humanos, um dos aspectos fundamentais da Declaração de
Cartagena de 1984. Com relação à busca pela prevenção do surgimento de novos
casos de apátrida, o Brasil tomou uma importante e exemplar iniciativa em 2007, –
através da Emenda Constitucional 54/07. Tal medida solucionou a situação de
milhares de brasileiros nascidos no exterior, e evitou que outros brasileiros nascidos
em outros países pudessem correr o risco de ficarem apátridas. Com a adoção da EC
54/07 os brasileiros nascidos no exterior poderão ser registrados em repartição
diplomática ou consular brasileira (e considerados brasileiros natos), sem que para
isso seja necessário residir no Brasil.
Esse projeto teve como objetivo realizar uma experiência de voluntariado com
a intenção de acolher e promover os indivíduos provenientes da Venezuela que foram
obrigados a deixar a sua pátria para buscar refúgio no Brasil. Com isso, minimizar os
impactos traumatizantes e de vulnerabilidade, gerados por graves violações dos
direitos humanos.
1.1 Objetivos específicos
Contribuir para que os refugiados adquiram algumas noções básicas para sua
melhor adequação e integração no Brasil.
Promover a alfabetização e a adequação da linguagem brasileira, códigos
sociais e de conduta.
Auxiliar no processo de comunicação e integração.
Proporcionar uma experiência de voluntariado com a intenção de formar a
pessoa para a vivência dos valores e realizar ações que contribuam para com a
promoção da vida e dos direitos humanos.

2. METODOLOGIA
O trabalho realizou um estudo qualitativo sobre o voluntariado e relato de uma
experiência realizada com os refugiados por meio da observação participante na
realização de atividades educativas e formativas. Além disso, a proposta de aplicação
do projeto Adelante foi construída por meio de uma metodologia interativa e dialógica
à luz dos valores humanos e culturais dos destinatários. Além de uma perspectiva
interativa as atividades foram realizadas por meio de diversas oficinas. O ensino
permitiu o desenvolvimento de uma pedagogia de projetos e promoveu o envolvimento
das pessoas nos processos formativos.
3. REFERENCIAL TEÓRICO
É importante recordar que o jovem vive um momento precioso de formação e
espiritualmente, de encontrar o sentido da própria vida e o valor das próprias atitudes
e comportamentos. Portanto, o voluntariado não é uma forma de preencher o tempo
livre, mas uma proposta formativa que consegue perceber e privilegiar os recursos e
as energias dos jovens – que precisam ser orientadas e, uma vez despertadas, se
tornam um rio de possibilidades, um modelo de atuação que contagia, envolve e cativa
a energia de outros jovens.
O jovem que está passando por uma fase particular de desenvolvimento
biopsicossocial necessita de uma proposta que propicie tanto o amadurecimento da
sua personalidade quanto a sua inserção social. O voluntariado, realizado por meio
de um engajamento numa associação e na prestação de um serviço gratuito e
solidário, pode suprir essa necessidade, constituindo um agente eficaz na construção
da identidade do jovem. E uma vez que este adquire certa participação social e
descobre o valor e a utilidade das suas ações em prol da felicidade de outras pessoas,
também constrói novas motivações e sentidos para a própria existência. (SBERGA,
2001, p.10).
Silva (2012) comenta que é necessário refletir a respeito de assuntos como
discriminação, intolerância, direitos humanos e segurança; todos conexos com o
fenômeno das migrações forçadas e dos refugiados.
A convenção da ONU de 1951:
É refugiada toda pessoa que em consequência dos acontecimentos ocorridos
antes de 1º de janeiro de 1951 e temendo ser perseguida por motivos de raça, religião,
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua
nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da
proteção desse país. (CARNEIRO 2012)
Ou seja, o refugiado (a) é um ser concreto que tem uma raça professa, uma
crença religiosa, tem uma nacionalidade, pertence a um grupo social ou sustenta
determinadas opiniões políticas e, exatamente por isso, é perseguido ou teve negada
a proteção de seu estado de origem, ou este estado não pôde e não pode protegê-lo.
Carneiro (2012), a Declaração de Cartagena de 1984, parte da situação
objetiva do entorno político e social que poderá afetar qualquer pessoa
independentemente de seus atributos individuais.
Para a Declaração de Cartagena devem ser considerados refugiados:
As pessoas que tenham fugido dos seus países porque sua vida, segurança
ou liberdade tenham sido ameaçadas pela violência generalizada, a agressão

estrangeira, os conflitos internos, a violação maciça dos direitos humanos ou outras
circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública. (SILVA, 2012)
pág. 19.
Ao incluir o conceito de direitos humanos como parte intrínseca do conceito de
elegibilidade para o estatuto de refugiado, a lei brasileira abriu amplos horizontes para
a proteção das pessoas vítimas de migrações forçadas no mundo. A hipótese de
violência generalizada como grave violação de direitos humanos vem sendo aplicada
desde os primórdios da aplicação da lei e tem servido para proteger sobreviventes de
conflitos armados que conseguem chegar ao Brasil.
Jubilut (2003), comenta que a lei 9.474/97 é o marco legal da proteção dos
refugiados no Brasil, mas no período entre a entrada em vigor da Constituição Federal
de 1988 e seu advento as bases para a proteção jurídica dos refugiados já existem no
ordenamento jurídico brasileiro. A primeira dessas foi a Portaria Interministerial 394
de 1991, que estabeleceu um procedimento específico para a concessão do refúgio
(combinando a atuação do ACNUR e do governo brasileiro) e ampliou os direitos e
garantias assegurados aos refugiados.
Nas palavras de um Cardeal Arcebispo de São Paulo: “A integração é o ponto
mais alto da inserção do refugiado no novo ambiente, tornando-o autossuficiente. É
também, o ponto mais exigente, lidando, sobretudo com a inserção no mundo do
trabalho, com tudo que isso requer [...]” (HUMMES, 2004, p.5).
O voluntariado é abrir mão de parte de seu tempo para doar-se ao próximo,
deixar de lado a individualidade para pensar no outro. É um ato altruísta que exige
empatia do voluntario para com as pessoas de diferentes realidades que necessitam
de ajuda. O voluntariado traz benefícios não só para quem recebe essa ajuda, mas
também para quem a fornece. Como na construção de cada cidadão no seu modo
pessoal. Ajudar aqueles que precisam de amparo também contribui para a formação
mais humanitária do indivíduo, para elaboração de uma sociedade mais justa e
igualitária, contribui no desenvolvimento social de cada um deles e adiciona valor e
sentido a vida.
O mundo atualmente está tomado por guerras, insegurança e violência. Em
meio ao caos instaurado, atitudes de solidariedade humana são de extrema
importância para romper essas barreiras e construir uma cultura de paz e acolhimento.
As aulas foram dadas em um espaço improvisado no pátio pertencente a
paróquia, foram ministradas durante a manhã e à tarde com intervalos para
brincadeiras durante os períodos. Sempre durante a noite anterior das aulas eram
realizadas reuniões de equipe para planejamento da preleção do dia seguinte. Aos
sábados as crianças eram levadas para passeios fora do abrigo para realizar
atividades diferenciadas com o intuito de conhecer a cultura manauara e incentivar a
socialização com outras pessoas da cidade de Manaus, como no INPA (Instituto
Nacional de Pesquisa do Amazonas), onde tiveram a oportunidade de conhecer mais
sobre a fauna e a flora da região. E em uma outra oportunidade foi realizado um
passeio na Inspetoria Laura Vicuña com o auxílio das irmãs Salesianas (Filhas de
Maria Auxiliadora) residentes da casa que além de ajudar nos cuidados prestados as
crianças, forneceram um lanche no final da tarde.
O grupo se sensibilizou pela situação em que as crianças se encontravam
desde o primeiro dia que chegamos no local. Com o passar dos dias as crianças se
sentiram seguras para expor gradativamente as histórias do percurso que realizaram

para chegar até Manaus, as dificuldades que tiveram que enfrentar ao longo do seu
duro trajeto, a luta diária por alimentação e sobrevivência em meio ao caos e violência
que alastra os estados venezuelanos. O reflexo de todo esse caos vivenciado pelas
crianças pôde ser percebido por meio do comportamento que elas apresentaram nos
primeiros dias de aplicação do projeto, assim como mudanças significativas no
comportamento conforme avançamos com o Adelante.
Antes da viagem foram realizados encontros formativos com o objetivo de
escrever o projeto, preparar os alunos que seriam enviados para a missão, conhecer
e discutir sobre a realidade geopolítica daquela região e também da situação dos
refugiados que migram de Boa Vista – Roraima para a cidade de Manaus. Tivemos
acesso a documentários, filmes, reportagens que retratavam a situação de
vulnerabilidade social daquele povo, e assim conforme eram realizados os encontros,
podíamos discutir soluções para serem levadas para trabalharmos com os refugiados.
Também firmamos parceria com uma professora colombiana, doutora em Engenharia
da USP que se sensibilizou com a nobre causa e se prontificou a oferecer aulas de
língua castelhana para facilitar a comunicação entre os voluntários e os imigrantes e
materiais educativos para serem trabalhados no momento da aplicação do projeto.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a permanência dos voluntários, foram realizadas atividades e oficinas
nas áreas descritas que proporcionaram multiplicação de
Aprendizagens diversas, cerceando a complexa dimensionalidade do ser
humano em momentos de descontração e aprendizagem dos envolvidos.
Para cada oficina foi realizado um plano de aula, especificando o tema, o
público alvo, objetivo, justificativa, tempo a ser realizado, o que foi utilizado durante a
mesma e quem realizou.
Os estudantes contribuíram com algumas ações de noções básicas para a
melhor adequação dos abrigados. Os voluntários realizaram orientações relacionadas
a saúde, higiene e nutrição, e promoveram alfabetização, adequação de linguagem
brasileira, códigos sociais e de conduta.
Foram realizadas aulas de língua portuguesa para crianças e adolescentes,
dividindo-os em dois grupos, de 3 a 7 anos e de 8 a 15 anos. As aulas foram divididas
em dois momentos. No primeiro usamos um material impresso desenvolvido para as
aulas de acordo com a idade; contação de histórias, pinturas, desenhos, músicas e
vídeos. Materiais que puderam contribuir com a capacidade de atender com a
metodologia rápida de forma lúdica e acessível. No segundo momento foram
realizadas rodas de conversa com as turmas separadamente para discutir os assuntos
aplicados em aula.
Alcançamos o objetivo da aplicação do projeto de oferecer às crianças do
abrigo a oportunidade de aprender a língua portuguesa e serem incluídos na
sociedade brasileira como cidadãos globais. Também tivemos a oportunidade de
vivenciar uma experiência que trouxe um impacto positivo para nossa vida e formação
acadêmica de forma com que nos dá o desejo de continuar nessa caminhada de
trabalhos voluntários em nossas comunidades no Brasil e no mundo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste projeto, foi possível direcionar os alunos para uma melhor compreensão
do desenvolvimento do voluntariado, proporcionando e ampliando nosso campo de
visão para a humanização e envolvimento social. Ressaltando informações
importantes como a experiência com comunidades vulneráveis e a permeabilidade
cultural, integrando e totalizando em uma fusão rica de saberes em que podemos
estreitar os laços do respeito às diferenças, com o trabalho voluntário. A
implementação de algumas ações citadas, garantiu ao grupo de voluntários não
apenas o sentimento de missão cumprida, mas, que há um longo caminho a percorrer
e desbravar o espírito de auxílio humanitário.
Agora com o lançamento do projeto pretendemos dar continuidade a ele,
formalizando e construindo ainda mais ideias para levar o Adelante para outras
regiões em que pessoas estejam passando por necessidades, contribuindo também
com a formação de outras pessoas que querem se tornar voluntárias e que sonham
em construir um mundo melhor.
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RESUMO
Neste trabalho será apresentado um artigo que visa explicar como o mercado LGBT que está
em constante crescimento, vem chamando a atenção das marcas e artistas, e em como os
homossexuais movimentam a economia brasileira com o consumo de produtos. Tem por finalidade
questionar, e promover a indagação dos leitores, se a utilização de homossexuais na propaganda e em
clipes é apenas para lucrar, ou é realmente para apoiar a causa LGBT. Espera-se que este trabalho
possa servir como um suporte para melhor entendimento das questões que permeiam e para que os
consumidores se atentem aos verdadeiros objetivos e ideais.
Palavras-chave: Pink Money; Mercado LGBT; Publicidade

ABSTRACT
In this work, it will be presented an article that aims to explain how the LGBT market is in
constant growth, calling attention from brands and artists, and how homossexuals move the brazilian
economy with the consumption of products. It has by its purpose to question, and promote the inquiry
of the readers, if the use of homossexuals in advertisements and videoclips are just to profit or if it really
means to support the LGBT cause. It is expected that this work can serve as a support to better
understanding of the questions that permeate it, and for the consumers to pay attention to its true
objectives and ideals.
Keywords: Pink Money; LGBT Market; Publicity

1. INTRODUÇÃO
A homossexualidade há muito tempo foi vista pela humanidade como uma
doença, mas com o passar dos anos e a lenta evolução da sociedade, essa condição
mudou e possibilitou uma intensa luta pela igualdade que vem ganhando cada vez
mais atenção. Com a atenção conquistada e os olhos voltados para essa luta, também
abre um leque de opções para a exploração de um vasto mercado que atende as
necessidades do público gay.
Os produtos gerados pela exploração desse mercado, que são em sua, sempre
foram bem-vindos, pois a maior parte ajuda a comunidade na luta contra a homofobia.
Com o assunto em alta e a facilidade em criar conteúdo com as novas tecnologias,
surgem cada vez mais pessoas com o intuito de se aproveitar do movimento social
para fazer uma autopromoção, mesmo que não apoie realmente o combate contra a
homofobia.
A promoção dos avanços para uma comunidade em específico, no
capitalismo, depende, fundamentalmente, de um conjunto de atores:
empresários, sociedade civil, mídia, governos e tantos outros, afinal, ainda
que a Lei garanta um direito e ainda que o Estado implemente uma política,
a condição social da população é também atravessada pelos estigmas
produzidos pela cultura, de modo que, os veículos de mídia e propaganda
possuem um papel importante, podem tanto produzir e fortalecer os estigmas
em relação à população LGBTQIA+ , como podem operar em sentido
contrário. (VIEIRA, 2017).

O Pink Money, como é conhecida essa prática de oportunismo, é muito
discutido nas redes sociais, principalmente quando o ato está explicito em produções
audiovisuais de artistas famosos. Com tantos casos de Pink Money na atualidade,
todo produto vindo de um artista que supostamente apoia o LGBT é colocado em
debate sobre o assunto, onde os consumidores desse nicho investigam todo o
histórico da pessoa do autor desse produto, o que acaba repercutindo de forma
negativa para o artista, exatamente o contrário do que foi planejado pelo mesmo.
De acordo com a revista Community Marketing Inc., o Pink Money movimenta
mais de três trilhões de dólares por ano, sendo dividido em: turismo, musica, produtos
de beleza, eventos, festas, roupas e restaurantes. A música pop tem como um de seus
maiores consumidores, o público LGBT, e é onde acontecem os mais conhecidos
casos de Pink Money.
2. METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa visando identificar as características dos fatos,
analisando quais marcas e artistas haviam utilizado do Pink Money para promoção.
Utilizando de estudos de diferentes autores com visões distintas e sites de noticia,
porém relacionadas ao mesmo assunto: Utilização da comunidade LGBT em
propagandas. Também foi realizada a montagem de um gráfico relacionado ao
número de homossexuais representados em novelas da globo para facilitar a
visualização das informações e completar o entendimento em relação aos dados
apresentados.

3. O MOVIMENTO LGBT COMO LUCRO
Diversas empresas já se manifestaram com campanhas em prol do público gay,
como Doritos, Burger King e Skol. Com a conscientização LGBT tomando proporções
cada vez maiores, a quantidade de empresas que investem nesse meio tende apenas
a aumentar, trazendo mais visibilidade a causa, mas também deixando dúvidas sobre
ser uma ajuda sincera ou apenas oportunismo.
“O Pink Money já está em grande evidência e que movimenta uma grande soma
de dinheiro, algo em torno de R$135 milhões anuais. ” (MORESCHI e col, 2011, p. 3)
Na 21ª Parada do Orgulho LGBT que ocorreu em São Paulo, houve patrocínio
de grandes marcas como o Uber, que contratou um trio elétrico para o evento. O
patrocínio da empresa veio como uma forma de limpar seu nome, sendo que existem
diversos casos de assédio entre seus motoristas e passageiras. Durante o evento
houve também a apresentação da cantora Daniela Mercury, que foi patrocinada pela
Skol para fazer o show, empresa que tem também um histórico de propagandas
machistas e polêmicas, e que foi cobrada pelos consumidores com a propaganda
“Deixe o não em casa”.
A onda do Pink Money no meio musical do Brasil, apesar de já ser exercida por
alguns artistas antes, veio com o sucesso da cantora drag queen Pablo Vittar, que
realmente apoia o movimento LGBT e é participativa com a causa. A popularidade de
Pablo mostrou como o público gay no Brasil tem força e poder de compra, a cantora
foi indicada a ganhar diversos prêmios e participou de vários programas de televisão,
além de seu trabalho no movimento LGBT em paradas gay e trazendo visibilidade a
esse público.
No Brasil, o mais recente caso de Pink Money que foi muito discutido na internet
e alvo de críticas, é o clipe da música “Me Solta” do cantor Nego do Borel. Ao longo
de todo o clipe, o cantor está caracterizado com roupas femininas, se passando por
um homossexual, e em certo momento beija outro homem. O grande motivo que levou
o clipe a ser extremamente criticado é que o cantor nunca havia antes demonstrado
ser homossexual e nem incluído representatividade LGBT em suas músicas antes.
Logo em seguida do clipe de Nego do Borel, foi lançado o clipe “Arrasou Viado”
da cantora Jojo Maronttinni, que apesar de não ter sido tão criticada quanto o caso
anterior, teve seu espaço para dúvidas da comunidade LGBT, pois a cantora já utilizou
o termo “baitola” como ofensa nas redes sociais.
Esses dois casos citados são alguns dos milhares de exemplos de Pink Money,
que não existe apenas no Brasil, e é uma prática que tanto cantores quanto marcas
se aproveitam para fazer sua autopromoção mesmo sem ter vínculo nenhum com a
comunidade LGBT, o que de certa forma, traz visibilidade para a causa, mas não a
beneficia tanto quanto os autores do Pink Money, e no final apenas os cantores e
marcas realmente colhem os frutos de suas obras utilizando o movimento social como
base.
3.1 Os Números e o Pink Money
O Pink Money não é apenas oportunismo em cima de uma causa nobre, as
atividades exercidas pelo público gay movimentam de forma direta a economia de
diversas cidades em que são realizadas, os gastos com eventos como esses são
altos, mas o retorno é muito maior.

A população homossexual no Brasil é de apenas cerca de 20 milhões de
pessoas com 67,4 mil casais do mesmo sexo, o que forma 0,18% da população, mas
a economia do país sente cada vez mais o peso LGBT com as várias atividades desse
segmento como as paradas do orgulho LGBT, somando cerca de R$ 420 bilhões por
ano no Brasil, ou 10% do PIB, de acordo com a Out Leadership.
‘’Esse poder de compra e de decisão em o quê gastar vem do fato de que os
casais gays possuem sua renda não comprometida com despesas comuns
encontradas em casais heterossexuais, como por exemplo, gastos que envolvam
educação e saúde de filhos’’ (MORESCHI e col, 2011, p. 3)
A parada do orgulho LGBT realizada em BH no ano de 2017, de acordo com
uma pesquisa da Beltour em parceria com a UFMG, girou em torno de R$ 4,3 milhões,
seja com hotéis, corridas de taxi, empregos gerados, restaurantes, etc.
Na Be Happy Viagens, empresa especializada em roteiros de lua de mel, 5%
do público é LGBT, de 400 pacotes de viagens vendidos, 20 são de casais gays. Foi
contabilizado um crescimento de 50% das vendas da empresa para esse público em
3 anos, e que é um público que chega a pagar um valor de R$ 35 mil por pacote de
viagem para a Tailândia e Ilhas Maldivas.
3.2 Os Produtos LGBT
Um dos grandes pecados das grandes marcas em relação ao público
homossexual, é focar muito no produto e deixar o público de lado, sabendo que o tema
LGBT é um assunto que merece atenção, as empresas deveriam vender um conceito
juntamente de seu produto, um conceito que o público se identifique e que ajude a
propagar a conscientização contra a homofobia.
Os estereótipos são um dos grandes inimigos de qualquer movimento que
precisa de devida atenção, e muitas vezes as empresas e cantores que lançam algum
produto acabam reproduzindo esse erro repetidas vezes sem aprenderem com o que
já deu errado, trazendo a clássica imagem negativa do Pink Money para si. Para criar
um produto para esse segmento é preciso conhecer o público e saber que se deve
abraçar o movimento LGBT, o que é muito diferente de simplesmente enfeitar o
produto com uma vasta paleta de cores. A loja de joias Love and Pride é um ótimo
exemplo de comercio voltado para o segmento LGBT, trabalhando muito bem sua loja
online e seus produtos de um jeito que esse público se sinta acolhido pela marca.
Outro erro que muitas marcas podem cometer é de se aproveitar de atividades
como a parada do orgulho LGBT para divulgação e ainda assim não possuir políticas
de inclusão ou possuir poucos produtos para esse público, somente para ter um
motivo de estar lá, sendo que durante o resto do ano as propagandas e produtos LGBT
simplesmente desaparecem, e voltam a aparecer na mídia apenas em datas que
assunto sobre homossexualidade está em alta, essas são as grandes personificações
do Pink Money.

4. A MÍDIA E A REPRESENTATIVIDADE
Nas ultimas décadas a mídia começou a inserir personagens LGBT de maneira
cada vez mais frequente, porém, nem sempre essa inserção foi utilizada para
representatividade, sendo muitas vezes para fazer piadas e denegrir homossexuais,
como nos casos dos programas de TV que convidavam essas pessoas para fazer
pegadinhas, ou caracterizavam alguém tentando deixar uma imagem negativa do
público LGBT, mostrando de maneira preconceituosa para tentar fazer humor.
Hoje em dia existem milhares de filmes e séries que inserem a comunidade
LGBT, possuindo diversos protagonistas homossexuais. A plataforma de streaming
Netflix tem investido muito nessa causa, tendo como uma de suas principais
produções a série ‘’Orange Is The New Black’’ e ‘’Sense8’’, além de diversos outros
filmes que abordam a homossexualidade.
Nas novelas, essa representatividade iniciou-se em 1970, com o personagem
Rodolfo Augusto, da obra ‘’Assim na terra como no céu’’. Depois disso diversas
novelas continuaram inserindo personagens representativos, apresentando até o
primeiro beijo gay com contexto romântico na novela “Amor & Revolução”, encenado
pelas personagens Marcela e Marina. Apesar de ter evoluído muito, ainda existem
muitos personagens que são estereotipados, sendo vinculados à classes mais
populares e papéis cômicos.
A publicidade minimiza a repreensão, o preconceito, além de
exterminar o estereótipo da figura gay que a televisão na década de 80 criou,
faz com que a sociedade assimile aos poucos que um casal gay é normal,
ser gay é apenas ter uma opção diferente. (MORESCHI e col, 2011, p. 10)

Ao perceber o aumento da representatividade nos canais de televisão e em
toda mídia, houve também um grande crescimento nas discussões em relação à
exibição desse conteúdo na TV. Aproveitando-se dessa discussão as grandes marcas
acabam entrando no assunto para apoiar a causa, seja de forma verdadeira ou falsa
para apenas aumentar suas vendas. As marcas se aproveitarem da situação midiática
atual não é novidade para ninguém, mas assuntos sérios como a homofobia deveriam
ser tratados com seriedade não só enquanto o assunto está em alta na mídia, mas
durante todo o ano, para que os produtos dessas empresas seja algo que realmente
ajude a comunidade, assim consequentemente agregando um valor real e duradouro
à marca.
Diferente da TV que por trás há uma pessoa que não faz parte da comunidade,
existem milhares de canais no Youtube que são gerenciados por pessoas LGBT,
tratando desde assuntos de aceitação até vídeos de ajuda para jovens que se
identificam e não encontram muita informação. O canal brasileiro de mais acessos
que aborda o mundo LGBT é da transexual Amanda, mais conhecida como Mandy
Candy, que possui mais de um milhão de inscritos, seguido do canal Põe na Roda que
já atingiu mais de 825 mil inscritos e mais de 116 milhões de visualizações, tratando
desde mini documentários até biografias de celebridades do meio LGBT, além de
vários outros canais que tratam de inúmeros assuntos, até mesmo sobre o próprio
pink money.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio deste artigo, pôde-se concluir que o Pink Money vem tomando um
espaço cada vez maior, principalmente com o crescimento do consumo LGBT em
restaurantes, lojas de roupa, festas, musica, turismo, entre outros. Por um lado, as
redes sociais também ajudaram muito com o crescimento dessa apropriação, porém,
com a chegada do Youtube, muitos homossexuais puderam expressar suas
indignações contra essa prática. A questão, é que nem sempre as marcas ouvem, e
quando ouvem ignoram, e continuam querendo lucrar.
Ao perceber uma marca ou artista utilizando o movimento LGBT, deve-se
analisar primeiramente se ela está inserida há algum tempo, ou se tem o costume
incluir os homossexuais em campanhas. Também deve ser analisado se os mesmos
já praticaram algum tipo de ação homofóbica, seja: apoiando algum tipo de politico
preconceituoso, divulgando notas desrespeitosas ou até mesmo utilizando apelidos
maldosos para se referir ao publico.
O pink money já existe há muito tempo, e tem se intensificado cada vez mais.
Apesar de ser muito importante a representatividade nas mídias, as marcas e artistas
perceberam o quanto as pessoas acessam esses conteúdos, sendo que nem sempre
fazem visando o bem da comunidade e continuam enxergando o movimento LGBT
apenas como um mercado a ser explorado, ignorando o fato de ser um assunto que
merece ser debatido de forma que combata a homofobia e outros preconceitos
relacionados a essa comunidade.
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RESUMO
O estado islâmico é um grupo terrorista que surgiu devido a uma crise política ocorrida no
Iraque. Esse grupo tem ganhado mais espaço no cenário mundial, utilizando os seus meios de
comunicação para atingir a população. Eles também chamam a atenção a partir de seus ataques
efetuados em diversos países, o que acaba causando terror em fatores políticos e sociais de todo o
planeta. Com seus atos, esse grupo busca atrair seguidores em forma de devoção e realizar um
recrutamento através de seus princípios. O trabalho tem como objetivo geral analisar como o Estado
Islâmico propaga sua ideologia a partir das ferramentas de marketing e como tal ideia afeta o consciente
das pessoas que os acompanham. As pesquisas realizadas foram de forma qualitativa, buscando saber
os impactos causados pelo terrorismo e como as propagandas terroristas são vistas na mídia. Concluise a respeito do Estado Islâmico e sua influência exercida.
Palavras-chave: Estado Islâmico; terrorismo; influência; comunicação.

ABSTRACT
The Islamic state is a terrorist group that arose due to a crisis of the spatial nature in Iraq. This
group has created more and more space in the world, using the media to reach the population. They
also call attention to their himow should plant in the countries, the one that ends the terror in factors
politics and social of all the planet. With its role, action can be directed towards the development of its
principles. The present work aims to evaluate the Islamic State of its ideology and its marketing tools as
the idea of making women want to participate. The investigations were qualitative forms, seeking the
advertisements for terrorism and how terrorist advertisements are seen in the media. It concludes with
regard to the Islamic State and its influence.
Keywords: Islamic State. Terrorism. Influence. Communication.

1. INTRODUÇÃO
Na história, não é possível determinar uma data certa para o surgimento das
primeiras ações terroristas, porém sabe-se que o terror é estabelecido desde os
primórdios. Nos primeiros séculos, o reino de Israel já praticava assassinatos em
defesa da religião, assim como os muçulmanos que ordenavam assassinatos contra
os sunitas e cristãos.
O regime político de caráter autoritário surgiu na Alemanha, onde suas
principais ideias seriam a superioridade de uma só raça e a luta pelo seu próprio
expansionismo. O grupo, conhecido como “Estado Islâmico”, também segue essa
filosofia de terror, além de impor sua ideologia como a única correta e até mesmo
praticarem ações consideradas como “atentado” contra aqueles que divergem de tal.
Para promover seu expansionismo, o Estado Islâmico utiliza de recursos tecnológicos
a partir de mídias sociais e outros meios de comunicação, causando ampliação dos
tributos de seu grupo.
Sendo assim, o objetivo geral desse estudo é analisar como o Estado Islâmico
propaga sua ideologia a partir das ferramentas de marketing e como tal ideia afeta o
consciente das pessoas que os acompanham. Nele é descrito a atual situação do
território Islâmico e de seu comportamento, os meios de divulgação utilizados para
conseguir audiência, os principais feitos históricos dos ataques terroristas e a
influência da propaganda terrorista nas pessoas.
A metodologia usada foi uma pesquisa exploratória para que se tenha uma
maior proximidade com o universo do objeto de estudo.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Marketing e suas Influências
O marketing está presente no nosso dia a dia desde muito tempo. Em diversos
lugares percebemos a presença e o destaque do marketing, sendo qualquer a sua
função. E como podemos entender o conceito de marketing? “Marketing é um
processo social e gerencial pelo qual os indivíduos e grupos obtêm o que necessitam
e desejam através da criação, oferta e troca de produtos de valor com outros”
(KOTLER, 1997, p. 27).
Segundo Honorato (2004), quando o marketing surgiu, ele tinha o objetivo
inicial de aumentar o consumo da sociedade, mas, nos dias atuais, a preocupação
maior é melhorar a qualidade de vida. Honorato (2004) ainda afirma que nossa
sociedade é complexa e multiforme, e, com isso, existem diversas mudanças ao
decorrer do tempo, e a partir dessa informação, o profissional de marketing deve se
adequar a isso, caso queira se manter no mercado.
O marketing também engloba a absorção dos fatores externos de uma pessoa
e a visão que ela tem sobre as coisas que a rodeiam, além de seu relacionamento
com os outros e com o mundo. Dessa forma, o marketing é capaz de moldar toda uma
cultura, interferindo no comportamento e nos valores da sociedade. De acordo com
Kotler (1997), o ser humano pode realizar seis tipos de relações:
• A relação das pessoas consigo mesmas: onde elas buscam uma
autorrealização e uma autoexpressão;
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A relação das pessoas com os outros: onde as pessoas estão preocupadas
com os problemas sociais e estão em busca de uma sociedade mais humana;
• A relação das pessoas com as organizações: onde se moldam para atender
às empresas e os órgãos governamentais, buscando contribuir para a
cidadania;
• A relação das pessoas com a sociedade: existem variações de pessoas
dentro dessa relação, as conservadoras, dirigentes, aproveitadoras,
reformadoras, descobridoras e escapistas;
• A relação das pessoas com a natureza: quando sentem obrigação de respeitar
ou dominá-la; e
• A relação das pessoas com o universo: onde elas buscam alterar suas
crenças sobre a sua criação e de seu espaço nele.
Cobra (2012) divide alguns fatores que possam influenciar no comportamento
dos consumidores, dentre eles está presente o fator cultural, que determina a
personalidade e os desejos das pessoas; à medida que a pessoa adquire princípios
trazendo consigo uma bagagem da convivência social e familiar; também existe o fator
grupo de referência, onde a influência se encontra nos amigos, pessoas do trabalho
ou de convívio, e, por fim, existe o fator étnico onde as tradições e os costumes
interferem nos hábitos de consumo e no estilo de vida.
2.2 Estado Islâmico
O Estado Islâmico surgiu há mais de uma década, sendo considerado uma
dissidência do grupo terrorista Al-Qaeda, liderado e fundado por Osama Bin Laden.
Sua história vem de muito tempo atrás, o que resultou numa grande rivalidade entre
sunitas e xiitas, tanto em questão religiosa quanto política. O Estado Islâmico tem
como povo os sunitas.
Segundo Weiss e Hassan (2015), entre seus contatos estava o planejador do
11 de setembro, Khalis Sheikh Mohammed, Mohammed Shobana responsável por
publicar uma revista jihadista a chamada “Fortaleza Impenetrável” e seu futuro
cunhado Salah al-Hami jornalista afiliado à Al-Jihad de Abdullah Azzam, a revista
criada pela Agência de Serviços do mesmo. Para conquistar as pessoas, em um vídeo
propaganda, Al-Zarqawi apareceu com um manto negro e uma metralhadora em mãos
do qual ele disparava ao decorrer da gravação e contava histórias sobre os veteranos
da guerra afegã-soviética, mas ele queria contar suas próprias histórias de guerra,
seus feitos. Mais tarde, Al-Zarqawi seguia um manual de campo e manifesto que foi
criado para o estabelecimento do califado, publicado em 2004 e tendo como autor Abu
Bakr Naji ele se chamava “A Administração da Selvageria. ” O objetivo era trazer os
Estados Unidos para uma guerra aberta no Oriente Médio para que assim fossem
mortos, os Muçulmanos ficariam “impressionados” com o poder que eles poderiam ter
sobre uma grande potência. No dia 7 de junho de 2006, Al-Zarqawi foi vigiado por
norte-americanos por um drone, que ao anoitecer soltou uma bomba sobre o local.
Soldados iraquianos encontraram Al-Zarqawi gravemente ferido, depois de um tempo
ele veio a falecer. Devido à grande influência sobre o povo e o grande número de
pessoas que integram o grupo jihadista, no dia 28 de junho de 2014, o primeiro dia do
Ramadã, Abu Bakr al-Baghdadi declarava o nascimento do Estado Islâmico sendo o

beneficiário do califado como o espírito pessoalizado do seu antecessor heróico, Abu
Musab al-Zarqawi.
Para Weiss e Hassan (2015), Abu Bark queria o fim das nações do Crescente
Fértil e efetivamente do mundo, apenas o Estado Islâmico permaneceria. A
humanidade seria dividida em dois lados, o primeiro seria o lado dos mulçumanos e
dos Guerreiros Sagrados conhecidos por mujahidin e o segundo seria o campo dos
judeus, aliados e dos Cruzados. A partir daquele momento, Abu Bakr apresentou-se
como herdeiro do califado Abássida medieval pregando uma visão sombria que levou
onze anos para ser enfim conquistada.
2.2.1 A evolução do grupo terrorista
Como Wood (2016) conta em seu livro, o Estado Islâmico possui muitos nomes,
mas todos designados da mesma entidade: Estado Islâmico do Iraque e do Levante
(ISIL), Estado Islâmico do Iraque e do Sham (ISIS), Daesh ou Da‘esh e Estado
Islâmico. “Sham” em árabe significa Levante, uma zona geográfica que abrange algo
como a Síria e o Líbano, e a Cisjordânia e Jordânia. “ISIL” e “ISIS” representam os
termos em ingles: The Islamic State in Iraq and the Levante The Islamic State in Iraq
and Sham.
Segundo Fotorrino e Scheibe (2016), após o anuncio do califado em junho de
2014, Abu Bakr al-Baghdadi deixou o segmento da Al-Qaeda tornando-se oficialmente
uma organização independente. Contrariando a Al Qaeda, que pensa e age como uma
rede, o Estado Islâmico busca um domínio territorial lutando contra os inimigos que
habitam terras próximas, estabelecendo alianças a partir de acordos e realizando a
“Limpeza Étnica” assim como a perseguição de pequenos grupos religiosos nas
regiões controladas, como os cristãos e os xiitas. Em relação ao financiamento, a Al
Qaeda vive com a ajuda de doadores do Golfo enquanto o ISIS retira seu lucro com a
venda do petróleo no mercado negro, nos diversos tipos de tráfico e a tomada de
impostos sob a população. Por enquanto o Estado Islâmico de “Estado” só possui o
nome: seu domínio sobre os territórios, cujo controle exige, é frágil e até mesmo
fantasiosa. As zonas conquistadas são formadas de linhas de fuga, quando o rival for
perigoso e forte demais, assim como bases urbanas em que o grupo buscar inserir
seu poder fundamentalista e totalitário.
Fotorrino e Scheibe (2016) ainda afirmam que na Síria o grupo realizou uma
guerra civil contra a objeção islamista ao lado de Frente pela Vitória, do qual ele tentou
conquistar, e falhou com êxito em 2013. Sendo difícil certificar o grande fenômeno de
adesão a um movimento onde os dados são incertos (atualmente possui entre 10.000
a 50.000 “soldados” sob as estimativas da CIA). Possuindo uma relação com as
autoridades locais sunitas e impondo sua dominação na base do terror e da violência,
a juntura das populações ao Estado Islâmico, do qual ele diz controlar, está
completamente ligada ao fato de que o governo iraquiano está em falência nesses
mesmos territórios. O status e a popularidade do Estado Islâmico é notável, ela
provém de suas vitórias militares por cima de fracos grupos que ficaram por anos nas
mãos de um domínio corrupto e de líderes desumanos escorados no Ocidente,
pessoas frustradas pela humilhação e desmotivadas devido a toda época de inúmeras
rivalidades, competições e guerras causadas pela divergência religiosa.

Fotorrino e Scheibe (2016) discorrem que enquanto o ISIS continuava com o
processo de privatização de suas ações terroristas, como já citado antes, eles
buscavam a criação de um Estado-fantasma, uma ferramenta perfeita para criar um
Califado, ele pode ser um pequeno ou grande subúrbio se tornando um grande
Estado. Para retirar lucro, o Estado-fantasma promove as guerras o que faz com que
os combatentes recebam altos salários em relação a população. A economia do
Califado não prove só das guerras, apesar de ter a lealdade de seus soldados, o
Estado Islâmico paga um salário menor em relação a que um operário ganha na Síria
ou no Iraque. Esse modelo de governo simboliza a modernidade no Oriente Médio. A
disciplina e os valores do Califado representam um passo à frente na criação de um
estado real, os combatentes representam um avanço em comparação ao governo de
Al-Zarqawi, todos como potenciais homens bombas dispostos a morrer pelo Califado,
inspirados a serem os melhores e levarem uma pós vida de “gozos eternos na
companhia de setenta e duas virgens”, enquanto vivos eles querem presenciar os
prazeres do Califado na Terra e não no Além. A mensagem da organização é direta e
objetiva, direcionada para um público que está disposto a ouvir.
2.3 As Ferramentas de Marketing dentro do Estado Islâmico
Segundo Kotler (1997), uma empresa utiliza um conjunto de ferramentas a fim
de atingir seu público-alvo, alcançando assim seus objetivos dentro do marketing. As
ferramentas de marketing são meios essenciais para alcançar objetivos determinados.
O uso de ferramentas do marketing também é feito pelo Estado Islâmico
(jornais, revistas, televisão, jogos, apresentações e mídias sociais), e a partir do uso
dessas ferramentas tornou-se conhecido e conquistou a sua atenção desejada, se
tornando assim o grupo em grande dimensão conhecido atualmente.
Segundo Honorato (2004), embora o marketing tenha uma ligação estreita com
organizações de fins lucrativos, percebe-se sua ampla aplicação para organizações
que não visam ao lucro.
2.3.1 Objetivo da utilização das ferramentas
O ISIS (Estado Islâmico) vem confrontando os meios de políticas internacionais
cada vez mais, realizados ataques assoladores frequentemente. Além dos aspectos
sociopolíticos do país, o grupo terrorista, confronta as crenças e manifestações
culturais que uma sociedade diverge deles. Além de todos esses aspectos, Germano
(2016) cita três tópicos a respeito dos principais propósitos que o ISIS pretende
alcançar:
• Vingança: na maior parte do tempo, muçulmanos e cristão conviveram de uma
maneira harmônica, contudo, alguns conflitos políticos acabam ocorrendo –
onde alguns árabes acabam ressentindo sobre a influência europeia e
americana sobre suas questões americanas. Dentro desse contexto, a França
e o Reino Unido determinaram o limite da fronteira dessa nação. Perante esses
fatores, o Estado Islâmico deseja dominar o Oriente Médio, impedindo que
países do ocidente imponham seu poder sobre essa região.
• Dominação: o Estado Islâmico já é reconhecido oficialmente como um
“Estado”, devido seu espaço independente, com autoridades e também leis que
são próprios para eles. Esse povo tem seus fundamentos semelhantes ao
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conhecido como “Código de Hamurabi” – onde se um ladrão for pego roubando
em flagrante, ele pode ter suas mãos cortadas, a mulher de seu inimigo pode
ser feita de escrava, entre outras leis – e esse conjunto de normas, deve ser
respeitados por todos os habitantes, inclusive estrangeiros. Nos dias atuais, o
ISIS domina um território que faz parte da Síria e do Iraque, e eles não
reconhecem qualquer autoridade imposta de outros estados, por isso não
hesitam em dominar os territórios pertencente a eles.
O Apocalipse: um dos principais motivos de seus ataques é o conflito religioso.
O grupo terrorista, branda que seus feitos são o início do fim dos tempos,
conhecido como “Apocalipse”. Eles têm esse fundamento, através de um de
seus textos sagrados, chamado de “Hadiz”, onde, segundo sua interpretação,
isso tudo deveria acontecer em Dabiq, na Síria, onde se localiza a sede do
Estado Islâmico. Em sua ideologia, eles creem que seus ataques devem ser
feitos para que alcancem tudo aquilo que o seu livro religioso proclama.

O Estado Islâmico utiliza diversas ferramentas para se “comunicar” com seu
público. Diante disso, alguns possíveis objetivos que esse tal grupo tem, podem ser
levado em conta quando desloca suas ideologias por esses instrumentos do
marketing.
2.3.1.1 Recrutamento
Um dos principais motivos para a utilização das ferramentas de marketing é o
recrutamento. Desde muitos anos atrás, o processo de recrutamento já é usado por
muitos países na busca de obter algo com aquilo, onde um exemplo seria o processo
que os Estados Unidos utilizaram na Primeira Guerra Mundial para conseguir pessoas
que se alistassem para o exército; onde foi criado o personagem “Tio Sam”.
Para Crenshaw (1981), as organizações terroristas possuem alguns
componentes essenciais, dentre eles: a ideologia, a liderança, a publicidade e o
recrutamento. O recrutamento é, talvez, o componente mais importante para o estado
islâmico, já que sem pessoas, eles não conseguiriam realizar seus grandes ataques.
Além de levar em conta que nenhum dos trabalhos – limpeza, política, administração
– poderia ser realizado se não houvesse indivíduos dispostos a lutar pela causa que
o grupo defende.
O Estado Islâmico sofre uma forte influência desses meios utilizados por esses
países, pois buscam sempre mostrar os benefícios para aqueles que se unem ao seu
exército
Segundo Scalércio (2015), uma das formas de recrutamento do grupo é chamo
de “Irã desterritorializado”, onde buscam muçulmanos que vivem como uma pequena
parcela em países que não são majoritariamente muçulmanos. Também há uma outra
forma de recrutamento, que é realizado nos próprios países muçulmanos, onde a má
condição de vida favorece completamente no comportamento de radicalismo. Além
de selecionaram pessoas que têm crenças e costumes correspondente as suas, o
ISIS busca atrair indivíduos que não contém uma estrutura emocional considerada
boa, que não mantém uma renda financeira padrão e até mesmo pessoas que contém
uma filosofia parecida com a que eles pregam.

Todos esses meios de recrutamento são ainda mais alavancados pelas mídias
disponíveis na atualidade. Um meio que é muito utilizado para esse fim, é a “Deep
Web”. Quincas (2016) indica uma, de muitas, teorias sobre o surgimento da Deep
Web, que seria que em 1945, ainda na Segunda Guerra Mundial, o Japão buscava
manter uma comunicação com seus países aliados, de uma maneira que os seus
inimigos não pudessem obter qualquer informação indicada por eles; e com esse afim,
desenvolveram um sistema para que pudessem mandar mensagens criptografada
necessárias para países como a Alemanha e Itália.
Por essa dificuldade de acesso, o Estado Islâmico utiliza essa forma para o
recrutamento, já que autoridades e órgãos não possam ter um fácil acesso e acabar
bloqueando seus sites de recrutamento. Fora a Deep Web, essa associação usa até
mesmo sites de fácil acesso – como mídias sociais, sites jornalísticos, bate-papos online etc. – para adquirir recrutas.
3. METODOLOGIA
O trabalho utilizou-se o tipo de pesquisa exploratória com três pessoas
residentes fora do Brasil: uma na Bélgica, outra na França e, por último, uma nos
Estados Unidos, para compreender e explorar o tema.
A saber, esse estudo não se encontra finalizado, e pretende-se dar
continuidade em demais entrevistas. Desta forma, a seguir, uma breve análise e
discussão a respeito das influências das ferramentas do marketing no Estado
Islâmico.
4. ANÁLISE E DISCUSSÕES
Com objetivo de analisar como o Estado Islâmico propaga sua ideologia a partir
das ferramentas de marketing e como tal ideia afeta o consciente das pessoas que os
acompanham, uma das perguntas do formulário buscava saber o quanto o cotidiano
das pessoas foi afetado após sinais terroristas. Primeiramente, a americana afirmou
que, por sua família ser de origem árabe, ela se sente ameaçada pelo Estado Islâmico
e injustiçada pela discriminação das pessoas ao seu redor, já a belga diz ter receio de
pessoas muçulmanas, principalmente após sua mãe presenciar um ataque durante o
trabalho. A francesa afirma ter muito receio ao sair por Paris devido os ataques
passados. Com as respostas analisadas percebemos o choque entre as culturas e o
quanto a ideologia do Estado Islâmico é capaz de afetar e influenciar o psicológico de
diferentes grupos de pessoas.
Para mostrar a realidade após as práticas realizadas pelo Estado Islâmico em
um país foram feitas as seguintes perguntas: “Como seu país se posiciona em relação
as ações terroristas? Eles possuem algum departamento que fornece a segurança da
população?”
As três pessoas entrevistadas apresentaram diferentes medidas de prevenção
feitas pela segurança do seu país, a americana disse: ”Depois do 11 de setembro, os
Estados Unidos tem sido extremamente cuidadoso, o FBI tem como prioridade
proteger nosso país do Terrorismo”, já a francesa contou: “A França tem um sistema
de segurança nas ruas onde as pessoas são revistadas ao entrar e sair de
estabelecimentos”, e, por fim, a belga respondeu: “Há alguns anos começaram a

colocar soldados com armas nas ruas na capital inteira, eu vejo eles com muita
frequência, eu acho que isso me faz sentir mais segura”.
Em outra pergunta aplicada aos entrevistados citamos as ferramentas de
marketing e o quanto são vistas propagando o grupo terrorista. A francesa disse que
não viu nenhuma propaganda terrorista, a belga vê com muita frequência e a
americana diz não acreditar nas publicações emitidas pelo Estado Islâmico. Com a
pergunta é visível que ocorra a propagação do grupo e que ele reflete nas pessoas de
maneiras diferentes. Foi concluído que devido aos acontecimentos, cada país acionou
sua força de segurança para se prevenir de possíveis ataques futuros.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se que, como resolução a comprovação, o Estado Islâmico participa
da vida das pessoas diretamente e indiretamente em diversas regiões do mundo,
afetando ou influenciando o cotidiano das pessoas, além de gerar público através das
ferramentas do marketing, pois como Miller (2016, [s.p.]) ressalta, “as pessoas não
querem ver ou crer no poder e na influência do marketing, pois elas o veem apenas
como uma maneira ambiciosa de publicidade e não como ela verdadeiramente é: uma
das ferramentas mais revolucionárias da atualidade que modifica toda uma cultura”.
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A IMPORTÂNCIA DE SE FALAR EM ESPIRITUALIDADE EM SAÚDE
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RESUMO
Mesmo com os avanços da área da saúde, manteve-se a ligação de fé e cura. Para os
profissionais de Enfermagem, é necessário a compreensão de que a fé e espiritualidade influenciam
diretamente no tratamento do paciente bem como, serve de ferramenta para humanização da
assistência. O estudo objetivou compreender a importância de se falar em espiritualidade na área da
saúde e, identificar os benefícios da mesma na assistência de Enfermagem. Quanto a metodologia,
optou-se pela pesquisa bibliográfica, através de artigos científicos compreendendo o período de 2001
a 2015, utilizando-se da base de dados LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências
Sociais e da Saúde), Scielo (Scientific Eletronic Library OnLine). Foram encontrados 270 artigos e
selecionados 19, com critério de inclusão que privilegiasse apenas o tema e o critério de exclusão,
bibliografias que abordassem relevância ou influência de alguma religião, ou que tirassem o foco do
estudo de cunho científico do presente estudo.
Palavras-chave: Humanização da assistência; fé e espiritualidade; Assistência de Enfermagem.

ABSTRACT
Even with the advances of the health area, the connection of faith and healing was maintained.
For nursing professionals, it is necessary to understand that faith and spirituality directly influence the
treatment of the patient as well as, serves as a tool for the humanization of care. The purpose of this
study was to understand the importance of speaking about spirituality in the health area and to identify
the benefits of it in nursing care. As for the methodology, the literature was chosen through scientific
articles covering the period from 2001 to 2015, using the LILACS (Latin American and Caribbean
Literature in Social and Health Sciences) database, Scielo (Scientific Eletronic Library OnLine). We
found 270 articles and selected 19, with inclusion criterion that privileged only the theme and exclusion
criteria, bibliographies that approached the relevance or influence of some religion, or that took the focus
of the scientific study of the present study.
Keywords: Humanization of care; faith and spirituality; Nursing Assistance.

1. INTRODUÇÃO
A prática da espiritualidade infere diretamente na importância dos valores
religiosos e espirituais. Além de ter influência no enfrentamento e relacionamento das
pessoas acerca dos grandes acontecimentos em suas vidas, possuindo grande
influência no lidar com o nascimento, dor, sofrimento e o pós-morte.
Koenig (2001), contextualiza a espiritualidade como uma busca pessoal para
entender questões relacionadas a vida, ao seu significado, sentido, sobre as relações
com o “sagrado” ou transcendente que, pode ou não, levar ao desenvolvimento de
práticas religiosas ou formações de comunidades religiosas.
Bertachin e Pessini (2010) constatam que, o tratamento farmacológico para as
doenças, visam curar os sintomas físicos, porém, é essencial que a dimensão da
espiritualidade humana seja tratada em conjunto com o tratamento da ciência. Para
os autores, a espiritualidade é um fator de bem-estar, conforto, esperança e saúde, e,
é preciso incorporar essa prática nas instituições hospitalares, visto que é uma
necessidade humana.
Além disso, a espiritualidade relaciona-se com o conceito de si mesmo do ser
humano, compreendendo-se a verdade sobre o mundo, a conceitos como amor,
compaixão, sabedoria, honestidade, compromisso, imaginação, reverência e
moralidade. Envolve dilemas sobre o sentido das coisas, traz esperança, capacidade
de relacionamento com um poder superior, sentimentos de aceitação ou perdão em
determinas situações (SALGADO et al., 2007).
Assim, a presente pesquisa teve como objetivo compreender a importância de
se falar em espiritualidade na área da saúde, bem como, identificar os benefícios que
ela tem na assistência de enfermagem como fator de promoção da humanização da
assistência.
2. METODOLOGIA
Para a pesquisa, foi realizada uma revisão de bibliografia, Martins (2001),
define a pesquisa bibliográfica como aquela que procura organizar e discutir um tema
através de um referencial teórico publicados em livros, revistas, periódicos, entre
outros. Além disso, a pesquisa bibliográfica procura conhecer e analisar conteúdos
científicos sobre determinado tema.
O estudo realizou-se através da revisão de bibliografia de artigos
compreendendo o período de 2001 a 2015, utilizando-se da base de dados LILACS
(Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências Sociais e da Saúde), Scielo
(Scientific Eletronic Library OnLine) estas bases de dados serviram como instrumento
para coleta de dados, através dos descritores: Humanização da assistência; fé e
espiritualidade; Assistência de Enfermagem. Foram encontrados 270 artigos e
selecionados 19, com critério de inclusão que privilegiasse apenas o tema e o critério
de exclusão, bibliografias que abordassem relevância ou influência de alguma religião,
ou que tirassem o foco do estudo de cunho científico do presente estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Jotz (2014) relata que ao falarmos de saúde, falamos de um completo bemestar físico, mental e espiritual. As pessoas procuram buscar métodos de cuidar da
saúde física, cuidando de sua alimentação, praticando atividades físicas, entre outros.
As pessoas buscam ainda, meios de cuidar da saúde mental com práticas de laser e
música, entretanto, não valorizam a busca da espiritualidade.
Muitas vezes, a espiritualidade é confundida com a religiosidade. Mas a religião
tem a ver com a busca de seguir uma religião ou estar por dentro dos aspectos
sagrados, já a espiritualidade é a tendência do ser humanos de procurar um
significado para a vida, dando sentido de conexão com algo maior que si próprio, que
pode, ou não, incluir uma participação religiosa (JOTZ, 2014).
Almeida (2006) refere que a Espiritualidade é sinalizada como relação com o
Sagrado e a Religiosidade como Sistema organizado de crenças e práticas
desenvolvidas para facilitar a proximidade com o transcendente.
Stroppa (2010), oferece outro ângulo de estudo a cerca da religiosidade e da
espiritualidade, pois também pode se associar a piores desfechos em saúde quando
há ênfase na culpa, punição, intolerância, abandono de tratamentos médicos etc. Pois,
a existência de conflitos religiosos internos ao indivíduo ou em relação à sua
comunidade religiosa também está associada a piores indicadores de saúde. Além do
impacto na saúde mental, a religiosidade e a espiritualidade também influência
aspectos da saúde física.
Sá (2009) constata que, ao falar em cuidado baseado na fé e na espiritualidade,
e, ainda, na fé cristã, é visto com estranheza, atratividade, desdém, e necessidade de
busca de conhecimento nesse sentido. Para a autora, espiritualidade refere-se a vida,
a luz interior que guia o ser humano, algo maior que o conceito de humanidade, e que
leva ao indivíduo a manutenção da vida, e os incentiva no que se refere a luta pela
preservação da coragem, fé e esperança, que alguns definem como alma.
Há diversas pesquisam que buscam por provas cientificas a respeito de que a
religião, a fé e espiritualidade, trazem bem-estar e fazem bem ao indivíduo, contudo,
esses estudos divergem no que se refere as escolhas dos métodos científicos para
que se possa chegar em uma resposta definitiva acerca de questões de ordem
fundamentalmente existenciais (PESSINI, 2007).
Sá (2009) infere que o profissional da saúde, no que se refere a espiritualidade,
está interligado com sentimentos de compaixão, visto que o cuidado com outro ser
humano desperta empatia. Para a autora, os atos de um indivíduo definem a
espiritualidade dos mesmos, e ainda, é definida pela coerência das ações e
pensamentos que regem o indivíduo. Além disso, a espiritualidade do ser humano se
encontra no cuidar do outro como cuidaríamos de nós mesmos.
Para que se possa realizar um cuidado integral para com o ser humano, é
necessário levar-se em consideração as diferentes dimensões na qual cada indivíduo
é composto. No que se refere a essas dimensões, as que mais geram dúvidas e
desconforto aos profissionais de enfermagem, são as da religiosidade e a
espiritualidade. Entretanto, constata-se que a prática da fé e da religião promovem ao
paciente, conforto e maior disponibilidade para o enfrentamento da doença (BACKES
et al., 2012).

Backes et al. (2012) relatam ainda que, a espiritualidade promove ao ser
humanos uma força integradora e unitária, trazendo o potencial de desenvolvimento
para as mesmas. O desenvolvimento dessa força ao ser humano, não implica
superioridade a espiritualidade, para os autores, praticar a espiritualidade traz força
essencial e vital no que se refere a manutenção e o cuidado da vida em suas
diferentes dimensões.
Koenig (2005) ressalta o porquê de se falar e tratar da espiritualidade com os
profissionais da saúde, para o autor, muitos pacientes são religiosos, fazendo com
que essas crenças os ajudem a lidar com o momento de doença. Além disso, crenças
religiosas influenciam nas decisões médicas, podendo trazer mais humanidade no
atendimento. Assim, fé e espiritualidade estão ligadas a melhor promoção da saúde e
qualidade de vida (KOENIG, 2005).
O enfrentamento religioso gera benefícios no que se refere a vontade do
indivíduo de enfrentar a doença, além disso, ajuda-os a enfrentar a situação/problema,
reduzindo a sensação de ansiedade e estresse, fazendo com que o indivíduo busque
um significado para tal situação. Além da religiosidade, a espiritualidade, traz ao
profissional de saúde, o respeito a crença do indivíduo, fazendo com que esses
profissionais tenham consideração para esses indivíduos, resultando em uma melhora
na relação profissional/paciente (FORNAZARI; FERREIRA, 2010).
A valorização da espiritualidade na área da saúde é uma ferramenta facilitadora
do cuidado humanizado para com o paciente, visto que contempla uma dimensão
existencial muitas vezes esquecida pelos profissionais da saúde em seu dia-a-dia.
Além disso, as práticas da fé, da religiosidade e da espiritualidade são ferramentas
que combatem os índices de suicídios, a ansiedade e da depressão. Além de que
promove uma melhoria significativa na qualidade de vida do paciente e familiar, visto
que as pacientes que relatam e praticam sua fé, possuem melhor evolução clínica que
os demais (CHIANG et al., 2015).
Pinto et al. (2015), nunca se falou tanto em ciência e espiritualidade como nos
dias de hoje e sua importância no processo de cura e reabilitação de doenças, o que
tem sido fundamental para a entrada do discurso da espiritualidade do atendimento
em saúde. Uma grande ferramenta para o enfrentamento do paciente constitui-se na
abordagem espiritual, já que em fases difíceis os indivíduos tendem a aproximar-se
dos valores e crenças para alívio de grandes dores ou perdas, ou enfrentamento de
situações não esperadas.
A espiritualidade pode ser uma forma de estratégia de enfrentamento de cada
paciente perante seu diagnóstico, onde o próprio paciente poderá atribuir significado
ao seu processo cura-doença, em busca da qualidade e sobrevivência se apegando
à fé, para aliviar o sofrimento e assim, obter maior esperança/expectativa de cura
durante o tratamento (PINTO et al., 2015).
Constata-se que os profissionais de saúde ainda estão em constante
aprendizado no que se refere a dimensão espiritual do ser humano na prática diária
do cuidado em saúde. Batista (2010), relata que esse tema não ganhou muito espaço
ainda na formação universitária em saúde, que, ainda é voltada ao modelo biológico,
modelo este que prioriza a cura do corpo e a medicalização. Para a autora, as
instituições Universitárias devem priorizar a temática espiritualidade em seus
currículos, para que o futuro profissional possa estar mais convicto e com
embasamento teórico acerca das questões da espiritualidade na área da saúde.

Sá (2009) constata ainda que, os profissionais da saúde ainda não recebem
formação sobre o tema na quantidade e profundidade que ele requer, preocupando o
meio científico pois, os currículos dessa área apontam pouco espaço de tempo e
conteúdo para essa discussão. A autora relata que o profissional de enfermagem é o
profissional mais adequado para trabalhar a satisfação da necessidade humana
básica de espiritualidade do paciente/cliente.
Acadêmicos do curso de enfermagem relatam em um estudo de Espinha et al.
(2013) que a abordagem da espiritualidade dos pacientes tem influência direta na
prática clínica. O estudo mostra que os acadêmicos de enfermagem não se sentem
devidamente preparados e tão pouco tiveram treinamento sobre o assunto. A maioria
relata já ter perguntado sobre a religião ou espiritualidade dos pacientes, contudo, têm
receio, pois, as barreiras para essa abordagem são o medo de impor pontos de vista
religiosos aos pacientes e o medo de ofender os pacientes.
Em relação ao paciente que se encontra incapacitado, o sofrimento espiritual
pode ser o problema que mais demanda suporte, interferindo no desfecho positivo das
intervenções em saúde. Um plano terapêutico malsucedido, muitas vezes, pode ser
ocasionado pelo sofrimento espiritual não identificado. Por isso, é essencial traças
limites no exercício profissional, pois o profissional de saúde não desempenha papel
de sacerdote, porém, devem ser educados para entender os assuntos espiritualistas
no ambiente terapêutico. Deve-se compreender as expressões de espiritualidade do
paciente, para que se possa maximizar a eficácia terapêutica quando a espiritualidade
do paciente for um fator de vida crucial (SAAD et al., 2001).
O profissional de saúde precisa se atentar as dimensões espirituais de seus
pacientes, tanto no que se refere de forma positiva ou negativa para os mesmos. O
conhecimento da teoria e prática devem estar alinhados para que seja evitado as
divergências na relação colaborador/paciente, bem como, beneficiar os desfechos
clínicos e facilitar o atendimento médico. Além disso, o profissional de saúde deve
saber o momento certo e a forma correta de se abordar a espiritualidade, atentandose a não ofender ou julgar as preferências religiosas de cada paciente, para que as
práticas em saúde sejam exercidas da forma mais humana e integral possível
(LUCCHETTI et al., 2010).
Portanto, o profissional de Enfermagem deve compreender que a
espiritualidade é uma dimensão do cuidar e, os pacientes expressam as necessidades
espirituais de forma sutil. Constata-se que, muitas vezes, a doença desencadeia em
um constante sofrimento e, deve ser foco da assistência do profissional de
enfermagem. Caldeira e Vieira (2011) constatam que as intervenções espirituais para
os doentes em sofrimento incluem: encaminhar para o líder espiritual; rezar; respeitar
as crenças e práticas religiosas; fomentar a fé dos doentes; estar presente; aumentar
a esperança; proporcionar música; ouvir com atenção; falar e apoiar; respeitar a
dignidade e privacidade; incentivar a procura de significado; leitura; contato com
familiares, amigos e natureza; toque terapêutico; meditação; imaginação guiada;
humor ou riso.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a pesquisa foi possível compreender a importância de se falar em
espiritualidade na área da saúde, bem como, identificar os benefícios da
espiritualidade na assistência humanizada, visto que os pacientes que professam sua
fé, tendem a ter uma melhor condição clínica no que se refere aos demais.
Além disso, a fé e a espiritualidade promovem no indivíduo o aumento da
capacidade de enfrentamento das doenças e outros acometimentos seja eles
acidentais ou traumas.
Apesar da espiritualidade ainda ser tratada com anseios, desdém, e outros
sentimentos de indecisão, o profissional de saúde, ao levar em consideração a
espiritualidade no dia a dia da rotina de serviços, desenvolve sentimentos de empatia
e compaixão para com os seus pacientes. Promovendo assim, um vínculo que reflete
diretamente no atendimento de forma humanizada e segura.
Ao longo desenvolvimento do presente estudo possibilitou compreender que o
profissional de saúde tem a necessidade de atualização constante dos conceitos de
fé e espiritualidade, para que possam levar aos seus pacientes uma melhora no
atendimento, com consequente melhoria na qualidade de vida dos mesmos.
A constante atualização acerca da fé e da espiritualidade é imprescindível para
que os profissionais de saúde e enfermeiros atuem de forma empática com os seus
pacientes. Além disso, é necessário que esses profissionais levem em consideração
que a pratica da fé e da espiritualidade reduzem a depressão, ansiedade e o estresse
de seus pacientes, além de aumentar gradativamente a qualidade da assistência.
A área da espiritualidade e da saúde é um campo de pesquisa extenso, com
enorme potencial. Espera-se entender a necessidade de compreender os novos
caminhos para atender a uma nova era de cuidados culturalmente sensíveis à pessoa
como um todo.
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RESUMO
A poluição atmosférica é um dos principais problemas ambientais enfrentados pela
urbanização. Sendo assim, existem bioindicadores naturais de poluição. Os liquens são bioindicadores
da poluição atmosférica, pois quanto mais liquens a árvore tiver, significa que aquele local possui uma
menor quantidade de poluição atmosférica. A metodologia dessa pesquisa consiste em colocar um
elástico graduado ao redor das árvores e anotar no “mapa de tronco” as áreas do elástico que foram
cobertas por liquens Em nossa coleta de dados, encontramos somente dois grupos morfobiológicos
FOLVE e FOLVE II nos 10 forófitos observados.
Palavras-chave: Liquens, Forófitos, Cachoeira Paulista, Poluição Atmosférica.

ABSTRACT
Air pollution is one of the main environmental problems faced by urbanization. Thus, there are
natural bioindicators of pollution. Lichens are bioindicators of air pollution, because the more lichens the
tree has, the any less polluted the place is. The methodology of this research it's consist to place a
graduated elastic around the trees and note in the "trunk map" the areas of the elastic that were covered
by lichens. In our data collection, we found only two morphobiological groups FOLVE and FOLVE II in
the 10 observed forophytes.
Keywords: Lichens, Forophytes, Cachoeira Paulista, Atmospheric pollution.

1. INTRODUÇÃO
Segundo Silva (2017), a poluição atmosférica é um dos principais problemas
ambientais enfrentados pela urbanização e, esse problema é causado principalmente
pelo intenso tráfego de veículos automotores e pelas inúmeras atividades industriais.
A poluição é caracterizada pela concentração de gases tóxicos e partículas
sólidas no ar eliminadas por indústrias, veículos automotores, usinas térmicas e
sistemas de aquecimento doméstico e, essa poluição causa diversos danos a saúde
dos seres vivos (Santos, F., 2012), como por exemplo, as alergias. Nas plantas pode
destruir a clorofila, desorganizar as células, entre outros males, porém, isso varia da
situação em que se encontra a planta, como, a idade, espécie ou ambiente.
Sabe-se que um dos meios de monitorar a poluição atmosférica, é a utilização
dos bioindicadores, onde, dentre eles existem os liquens.
Segundo Maioli (2006), os bioindicadores podem ser indivíduos ou mesmo
comunidades, cujas funções vitais se relacionam tão estreitamente com determinados
fatores ambientais, que podem ser empregados como indicadores na avaliação de
uma determinada área. Em geral, a alteração da abundância, diversidade e
composição do grupo de indicadores mede a perturbação do ambiente.
Os liquens são associações simbióticas de mutualismo entre fungos e algas.
Os fungos que formam liquens são, em sua grande maioria, ascomicetos (98%), sendo
o restante, basidiomicetos. As algas envolvidas nesta associação são as clorofíceas
e cianobactérias. Os fungos desta associação recebem o nome de micobionte e a
alga, fotobionte, pois é o organismo fotossintetizante da associação. A natureza dupla
do liquen é facilmente demonstrada através do cultivo separado de seus
componentes. Na associação, os fungos tomam formas diferentes daquelas que tinha
quando isolados, grande parte do corpo do líquen é formado pelo fungo (Santos, 2012,
apud Silva 2017).
Sabendo-se que existem apenas dois estudos sobre liquens no município de
Cachoeira Paulista, onde, o primeiro foi realizado por Souza (2016) e, o segundo por
Silva (2017), este trabalho foi realizado com o objetivo de levantar a diversidade de
grupos morfobiológicos de liquens na Praça Prado filho e comparar o desenvolvimento
desses grupos de acordo com as espécies dos forófitos escolhidos.
Este trabalho foi realizado na Praça Prado Filho, no município de Cachoeira
Paulista-SP.
O local foi escolhido por apresentar um alto fluxo de circulação de veículos por
estar localizado no centro do município.
As espécies de árvores escolhidas foram Terminalia catappa, Delonia regia,
Androanthus heptaphillus e Poincianella pluviosa, popularmente chamadas de
Chapéu-de-praia, Flamboyant, Ipê-rosa e Sibipiruna, respectivamente.
O levantamento de liquens foi feito através do método do elástico (Marcelli,
1992). O método consiste em colocar um elástico marcado e numerado com 20
divisões, cada uma representando, portanto, 5% de seu comprimento total.
As extremidades desse elástico foram presas por colchetes, sempre com
auxílio de uma bússola para começar do lado norte do tronco da árvore.
As análises foram feitas em quatro níveis, sendo eles, 30 cm, 80 cm, 130 cm e
180 cm do solo.

Todos dados coletados foram anotados em uma planilha chamada de “Mapa
de Tronco”, que representa o tronco da árvore com suas vinte divisões nos quatro
níveis de medição, fornecendo uma visão da distribuição dos indivíduos liquenizados
sobre os troncos e, todos os liquens amostrados foram fotografados para a
identificação dos grupos morfobiológicos.
2. RESULTADOS
Nas 10 árvores analisadas, foram observados 36 liquens de dois grupos
morfobiológicos. O grupo mais abundante foi o FOLVE, com 31 talos e, FOLVE II com
apenas cinco talos.
Os forófitos de P. pluviosa apresentaram maiores quantidades de liquens,
onde, foram observados 18 talos liquênicos nestes forófitos, em seguida, T. catappa,
com 13 talos, A. heptaphillus com quatro e, por fim, D. regia com apenas um talo.
Figura 01: Comparação dos liquens observados em relação à espécie de forófito.

Fonte: o autor

Os níveis que apresentaram maiores amostras de talos liquênicos foram 130
cm do solo, com 16 talos, em seguida 180 cm, 80 cm e 30 cm, com 12 talos, cinco
talos e três talos respectivamente.

Tabela 01: Comparação níveis de altura dos forófitos X liquens.

Níveis

Grupos morfobiológicos
FOLVE

FOLVE II

TOTAL

30 cm

3

0

3

80 cm

5

0

5

130 cm

13

3

16

180 cm

10

2

12

Fonte: O autor.

3. DISCUSSÃO
É possível observar que o grupo de liquens mais abundante que encontramos
na Praça Prado Filho foi o FOLVE, com 36 talos, sendo 31 FOLVE e 5 FOLVE II.
Assim, nossos resultados estão compatíveis com Silva (2017) visto que em seu
trabalho o forófito de P. pluviosa também apresentou maiores amostras liquênicas que
as demais árvores e, com Meneghini (2002), onde, em locais considerados poluídos
obteve-se uma quantidade menor de grupos morfobiológicos.
4. CONCLUSÃO
Dado o exposto, podemos concluir que este trabalho foi de grande importância
e utilidade, visto que existem poucos estudos sobre liquens, como mencionado no
decorrer do trabalho.
Por fim, conforme o objetivo inicial do trabalho, foi possível observar que, em
locais com alto índice de poluição, foram amostrados poucas quantidades e
diversidades de talos liquênicos.
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RESUMO
Os livros e a literatura fomentam o ser humano e são grandes exemplos de como podemos
trazer à tona os ensinamentos do dia-a-dia, os princípios necessários, os sentimentos incompreendidos
e a verdade aos diferentes tipos de pessoas. Este artigo tem como ponto principal mostrar de que
maneira a literatura se encaixa e favorece o processo de amadurecimento e comunicação da criança e
do adolescente. A teoria desenvolvida apresenta a importância da literatura e como ela se encontra
presente durante a vida, analisa o valor do texto literário e o que o mesmo agrega nas formas de se
educar e se comunicar, além de identificar como a ficção literária age no processo de maturidade da
criança e do adolescente, de modo que possam desenvolver sua comunicação, ideias, ideologias e
opiniões.
Palavras-chave: Literatura; Comunicação; Desenvolvimento;

ABSTRACT
Books and literature promote the human being and are great examples of how we can bring up
the teachings of the day-to-day, the necessary principles, misunderstood and feelings the truth to
different types of people. This article has as its main point show how literature fits and favors the ripening
process and communication of children and adolescents. The theory developed presents the importance
of literature and as she is present during life, examines the value of literary text and that it aggregates
on ways to educate and communicate, in addition to identifying how the literary fiction acts in the process
of maturity of the children and adolescents, so that they can develop your communication, ideas,
ideologies, and opinions.
Keywords: Literature; Communicaton; Development;

1. INTRODUÇÃO
A literatura tem consigo o poder de mudar diversos conceitos e influenciar as
ideias através de seus textos fictícios, que partem do objetivo de mostrar o mundo de
uma maneira diferente. Os livros, que trazem em grande parte momentos mágicos e
irreais, ou às vezes também, questões presentes no cotidiano, são muito mais do que
simples histórias desenvolvidas através de uma narrativa, e sim, um ambiente de
ensinamentos que levam o ser humano a compreender o que ele ainda não havia
percebido ou entendido a sua volta.
A criança e o adolescente são seres que em seu pleno aprendizado absorvem
de maneira rápida, didáticas que lhe são oferecidas em diversos ambientes, do familiar
ao escolar. A literatura então, apesar de ser uma adição simples e comum, pode
transformar esses indivíduos com suas distintas ficções, os enriquecendo de
conteúdos que os fazem desenvolver sua maturidade e sua comunicação perante a
sociedade. As narrativas e os personagens criados na literatura, em suas
peculiaridades, fornecem ensinamentos necessários e importantes para o
desenvolvimento geral desses dois períodos da vida que se complementam.
O assunto em questão traz variáveis que definem o valor real e a grande força
que uma história pode ter, desenvolvendo diversas capacidades da criança e do
adolescente, além de enriquecer e aprimorar o seu processo de comunicação, seja
ela de que maneira for. Todo ensinamento é válido perante sua lapidação para
determinados casos, e os textos literários os fornecem a partir de suas narrativas,
enaltecendo o seu valor e acréscimo como um método de ensino pleno do ser
humano.
Portanto, o artigo em si apresenta como o poder dos livros pode beneficiar o
desenvolvimento da criança e do adolescente, colocando em exposição como a
literatura pode se encontrar presente durante diversos momentos do nosso cotidiano,
analisando o grande valor do texto literário no processo de educação e de
comunicação do indivíduo, e mostrando como a ficção amadurece os ideais e
ideologias. A literatura traz consigo a arte de moldar as pessoas, fazendo com que as
mesmas possam usufruir se seu total potencial e, assim, se fortalecer cada vez mais.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 A literatura na vida
Durante a construção de uma trajetória de vida, há experimentações que nos
colocam em diversos caminhos e nos fazem refletir a respeito do que queremos e
podemos fazer. Aprimoramos nossos conhecimentos e habilidades desde cedo, para
que no futuro possamos “lutar” com esses recursos próprios. Há intervenções durante
esse caminho, mas muitas delas acabam forçando nosso crescimento e o
enriquecendo de nossas qualidades como ser humano, o que nos faz almejar cada
vez mais por nossos objetivos.
A literatura entra em nossa vida de maneira simples e natural, por meio de
experiências próprias ou até mesmo em meio a diversos ensinamentos do cotidiano.
O livro acaba por oferecer fatores essenciais de crescimento pessoal e diferentes
maneiras de se influenciar por certo tipo de aprendizado desde a infância. O texto
literário foge do que se costuma ser apenas simples contos de coisas inimagináveis,

transparecendo o puro valor da ficção como algo que deve ser dito para que possa
ser absorvido e praticado ou evitado.
A grandeza de uma literatura, ou de uma obra, depende da sua relativa
intemporalidade e universalidade, e estas dependem por sua vez da função
total que é capaz de exercer, desligando-se dos fatores que a prendem a um
momento determinado e a um determinado lugar. (CANDIDO, 2014, p. 53)

O pensamento da literatura para o cotidiano se desfaz do princípio de atividade
de lazer, se transformando num entrelaçamento ainda maior, que combina o princípio
de educar e envolver de maneira completa, tornando-se algo rotineiro. As histórias de
ficção, por mais figurativas que possam ser, acatam quem as lê com algo que foge do
comum muitas vezes, e se dispõe a diversos tipos de interpretações, não só a do
autor. O olhar para o livro como além de um “momento prazeroso” implica num
fortalecimento da percepção as coisas, o que acaba por atuar no desenvolvimento do
ser.
O crescimento pessoal envolto a leitura, exalta um maior valor em relação ao
modo em que vivemos e a forma como se encara os percalços do dia-a-dia. De acordo
com Candido (2014), todos sabem que a literatura, analisada como um fenômeno de
civilização, para que possa se constituir e se caracterizar depende de um
entrelaçamento de diversos fatores sociais. E desse mesmo modo, a formação
neuroglandular, juntamente com as primeiras experiências da infância, acaba por
traçar o caminho do nosso modo de ser.
Ler transforma de modo que resgata possibilidades. O ser humano, em sua
capacidade de reconhecer o que lhe fortalece, faz da literatura uma chave para algo
novo, mesmo que ela não seja corriqueira em sua rotina. Durante o aprendizado,
fazemos jus às verdades que nos são ensinadas, mas, o texto de ficção transporta a
um sentimento de recompensa, fugindo do que é muitas vezes natural e nos
modificando. Petrolínio (2012, p. 51) afirma em suas palavras que “a literatura é uma
força. É uma potência de devires que nos força-a-pensar. A Literatura como
agenciamento maquínico é o que faz o homem se metamorfosear até um devir
imperceptível”.
Na vida, as pessoas agem a partir do que acreditam, possibilitando enriquecer
a si mesmas de diversas maneiras pelas suas ações. A literatura nos entrega
pensamentos e diálogos que podem ser redescobertos a cada leitura, possibilitando
novos entendimentos daquilo que acreditamos, que podem se encaixar em momentos
distintos. As palavras levam o ser a uma compreensão de criatividade, que toma como
base essas novas percepções de mundo, que podem ser adquiridas na literatura. A
escrita de um livro abastece o conhecimento humano e suas histórias trazem
diferentes sensações de como viver.
É a literatura a quintessência da vida. Quem escreve faz um pacto com a
linguagem. Pactuar é dar um certo sentido à vida. Escrever é dar sentido à
vida. É a própria vida que flui na escrita e faz com que o homem se redescubra
e se reconheça no processo de criação. Criar é aligeirar, é descarregar a vida.
É inventar novas possibilidades de vida. (PETRONÍLIO, 2012, p. 52)

As próprias indagações, sentimentos, emoções, ideias, opiniões, se renovam e
se fortalecem perante a presença do texto literário. Desse modo, a capacidade de

poder compreender melhor as pessoas também são cada vez mais presente para
quem traz consigo a leitura rotineira. Petrolínio (2012, p. 62) diz que “a literatura como
potência, é signo da diferença, pois a arte da palavra é a eterna casa de quem
testemunha a vida, mostrando assim seus múltiplos signos, verdades e aprendizados
que não são da arte e sim, da própria vida”.
2.2 A educação e o texto literário
A educação tem heranças na história, e assim como tudo neste mundo que
surgiu há tempo atrás, se modificou lentamente. Assim, com os anos, ao mesmo
tempo em que as tecnologias surgiam já se tornavam quase dominantes em relação
ao universo das crianças e, principalmente, dos jovens. Passando por uma sociedade
escravocrata, até a formulação de uma base educacional semelhante entre diversos
países que padronizaram a base escolar sob a organização da entidade UNESCO,
chegou-se ao momento moderno: a era da informação, tecnologia e comunicação de
massa.
A forma de se estudar se apresenta de uma maneira completamente diferente,
onde conteúdos audiovisuais e a informação digital duelam com o antigo hábito do
uso do papel e do lápis. Há de se pensar, por este motivo, novos processos
educacionais, sabendo que a utilização crescente da internet dinamiza todo o
processo de aprendizagem. Porém, todo o sistema educacional continua entendendo
que, como papel da educação, cabe a ela desenvolver a capacidade de pensamento
e construir cidadãos que saiam do papel individual para se colocar em contextos
coletivos e políticos.
As consequências da evolução das novas tecnologias, centradas na
comunicação de massa, na difusão do conhecimento, ainda não se fizeram
sentir plenamente no ensino – como previra McLuhan já em 1969 –, pelo
menos na maioria das nações, mas a aprendizagem à distância, sobretudo a
baseada na Internet, parece ser a grande novidade educacional neste início
de novo milênio. (GADOTTI, 2000, p. 5)

O aprendizado e o ensino são possibilidades vinculadas ao ato comunicativo,
seja na transmissão de informação por mídias antigas, como jornais, ou por
mecanismos como o telefone. De qualquer maneira, há de se fazer jus a presença de
um ser-protagonista, no caso um professor, sendo que o mesmo se dirige para um
vasto público, configurando assim, a clássica estrutura do processo comunicativo. Nos
vídeos, no jornal, no telefone, a presença do emissor é dirigida a um destinatário,
utilizando um meio, inserido em uma situação referente na qual uma mensagem é
transmitida por meio de código, por isto se está comunicando.
Desta forma, como a comunicação implica o envolvimento de todas estas
variáveis essenciais em todo o processo, vê-se a relação da mesma com a educação.
Em algumas salas de aula, ainda são priorizados no ato educativo a utilização de
padrões de ensinos mais saturados, como a presença da usa a lousa verde-musgo, a
utilização massiva de anotações e poucas aulas práticas. Mas há um grande
diferencial, onde a internet se torna um caminho indispensável, trazendo os conteúdos
em vídeo-aulas, em artigos de revistas eletrônicas, dentre outras opções que
disponibilizadas na rede da maneira colaborativa.

É ainda difícil saber se esta maneira, relativamente recente de ensinar, é
realmente eficaz ou ao menos mais eficiente do que a antiga. Mas parece haver uma
meticulosa relação entre a capacidade comunicativa dos entes produtoresparticipantes dos vídeos e a maneira como se transmite o conteúdo, que são os
recursos utilizados para isso através da didática.
As possibilidades da internet vão muito além da lousa em sala de aula. Mais
de uma década após o seu lançamento, a internet é ainda utilizada de forma
restrita nos espaços formais de educação. Isso não impede que ela sustente
inúmeras formas diferenciadas de educação não-formal (ou extra-escolar),
criadas livremente por pessoas, grupos, corporações, organizações
governamentais ou não, com objetivos definidos de aprendizagem. (KENSKI,
2008, p. 652).

Talvez estas formas mais modernas de ensino se apresentam como solução
ao impasse da grande dificuldade de ensinar literatura ao público infantil, e
principalmente aos que se encontram no período escolar do ensino médio. Sabe-se,
cada vez mais, que o público jovem, o qual vem se formando, cresce em meio a vários
estímulos, de modo que, captar-lhes a atenção para algo que não os consegue
prender, é uma tarefa demasiadamente difícil.
Aliando estas tecnologias da comunicação pode-se alcançar de maneira mais
fácil este público, uma vez que se faz essencial estimular o gosto literário nos mais
diferentes gêneros que o compõe. Sabe-se que por meio da cultura, a capacidade
crítica e a grande habilidade de compreender contextos, diálogos, emoções e
sentimentos, pode ser trabalhada por meio de textos, de modo que o adolescente
possa encontrar-se com um mundo totalmente diferente do que existe na realidade, o
que lhe estimula a imaginação, ao mesmo tempo que lhe desenvolve capacidades
críticas.
A escola não pode se omitir em relação ao ensino da leitura do texto literário,
pois cabe a ela incentivar o gosto pela leitura literária. Não queremos com
isso dizer que esse é um trabalho fácil, pois sabemos que o livro já não atrai
o jovem dessa geração, ávida por tudo o que é instantâneo. Porém, a partir
de um trabalho sistemático com o texto literário, podemos mostrar as variadas
faces que o texto apresenta. (FERREIRA, 2017, p. 20)

2.3 Os livros na maturidade e comunicação da criança e do adolescente
Os livros mostram-nos diferentes caminhos para encarar a vida, e assim, pode
se tornar uma solução em diversos momentos. Mas, o incentivo às crianças e os
adolescentes para que tenham a prática da leitura pode ser um passo desafiador.
Porém, fazê-los compreender e reconhecer que o ato da leitura é um ponto
fundamental para o seu próprio amadurecimento, pode ser algo ainda mais
trabalhoso.
Em casos como esse, o processo de leitura é um caminho que leva a criança a
distender a imaginação, suas emoções, sentimentos e principalmente sua
comunicação, de forma com que se animem e se sintam avivados em seu cotidiano.
O ambiente escolar também pode auxiliar de maneira ampla, principalmente quando
se trata de amadurecimento e comunicação da criança e do adolescente, mas, a
chave para que isso se concretize de forma silenciosa e eficaz, o hábito da leitura
deve ser prevalecido.

O ambiente de aprimoramento de habilidades da criança e do adolescente deve
ser composto por ações, como a leitura, que possam despertar o seu interesse
perante os assuntos diversos, podendo os conduzir de maneira livre em sua forma de
se comunicar. Bamberger (1986) diz que o desenvolvimento de interesses e os hábitos
de leitura que se mantém vem de um processo constante, que parte de dentro de
casa, de aprimora de forma sistemática no ambiente escolar e continua sendo
desenvolvido durante toda a vida.
Desde o século 18, a literatura infantil vem ocupando o seu espaço,
demonstrando sua relevância no aprendizado tanto do sexo masculino, quanto
feminino. Neste período surgiram os primeiros livros direcionados a esse público, que
tinham um intuito totalmente comercial. Com o passar dos anos, a sociedade cresceu
e se atualizou por meio da industrialização, desse modo, expandindo a produção
deste tipo de literatura.
Porém, este mesmo século não se caracterizou como um período de “mentes
abertas” e de estudo liberado a todos. A escola e a literatura ainda estavam
começando uma aproximação, pois, para a obtenção de livros era preciso que as
crianças dominassem a leitura e a escrita, o que não acontecia. Nas palavras de Lajolo
e Zilberman (2006, p. 25), “a escola passa a habilitar as crianças para o consumo das
obras impressas, servindo como intermediária entre a criança e a sociedade de
consumo”.
Toda criança herda os costumes dos adultos, tendendo a carregar os mesmos
durante seu desenvolvimento, influenciando seu caráter até a vida adulta. Ao tratar de
literatura não se encontra diferenças, pois, as histórias infantis eram formadas por
meio de uma adaptação dos contos para adultos. O autor aproveitava essas histórias
e as traduzia para uma linguagem infantil, com o intuito de que a criança, de uma
forma ou outra, estivesse inclusa no meio social. Era, portanto, um método a fim de
estimular a obediência, pensamento esse que se deu até às duas primeiras décadas
do século 20.
A revolução assim, se tornou um tema marcante durante os séculos, e ainda
causa mudanças no mundo. Com relação às histórias infantis, o tema se alinha,
mudando drasticamente o conceito de aprendizado por meio dos contos. Enquanto o
objetivo das histórias era direcionado a educar e moldar a criança de acordo com as
expectativas dos adultos, no século 20, essa visão maniqueísta de ensino infantil
passa por mudanças em meados dos anos 70, o que contribuiu para a chegada das
obras de Monteiro Lobato, se referindo ao Brasil.
Para Abramovich (1997), quando as crianças ouvem as histórias, elas passam
a visualizar de forma maneira clara os sentimentos que têm em relação ao mundo. As
histórias ficcionais trabalham problemas existenciais típicos da infância, como medos,
sentimentos de inveja e de carinho, curiosidades, dores, perdas, além de trazerem
diversos outros ensinamentos que podem ser atribuídos no seu crescimento e na
forma com que se expressão, sua linguagem.
A ficção e o estímulo à imaginação da criança e do adolescente é uma das
principais tarefas que os autores trazem em seus textos literários. Junto com este
conceito, surgem os mais diversos tipos de narrativa, a fim de pressioná-los a criar,
inovar e compreender. Portanto, a inserção deste conceito no cotidiano, em
contraponto a disputa com a tecnologia atual, faz-se preciso uma interação por parte
do educador, compreendendo que além de informar, instruir ou ensinar, o livro traz

acima de tudo respostas a muitas perguntas, que na fase infantil não cabem aos
adultos responderem.
3. METODOLOGIA
A pesquisa desenvolvida teve como sua ideia principal mostrar a força do texto
literário como forma de desenvolvimento e comunicação da criança e do adolescente,
com o objetivo de analisar o seu valor e o que o mesmo agrega na construção de
ideias e opiniões, colocando da melhor maneira possível na narrativa, autores que
poderiam corresponder ao tema proposto e valorizar a pesquisa. Há de se ressaltar
que a elaboração deste artigo teve como pressuposto a pesquisa de textos
relacionados a literatura e sua grandeza, a comunicação no processo de aprendizado
e ensino, e consequentemente, sobre o hábito da leitura.
Esta construção teórica, por sua vez, teve sua evolução a partir de análise de
artigos de revistas eletrônicas, todos com algum enfoque na questão da literatura,
ensino e comunicação, além de citações de uma gama de autores que tinham um
conhecimento necessário para dar base ao texto descrito. Candido, Petrolínio e
Gadotti, por exemplo, trazem, respectivamente, a literatura e sua intemporalidade, o
texto como essência da vida, e a evolução da comunicação junto às tecnologias.
Todos tinham como objetivo fornecer base para uma linha de raciocínio, que
apresenta o livro e sua ficção como forma de crescimento pessoal, e o sistema de
educação como próprio para desenvolvimento e construção do cidadão.
Deste modo, permitiu-se que o artigo seguisse todas as etapas determinadas
para afirmar a teoria da importância dos livros na infância e adolescência. Assim, o
ponto principal do texto foi demonstrar, a partir de sua fundamentação teórica e todos
os conhecimentos analisados como forma de auxiliar as instituições de ensino, a
prática da literatura de uma maneira diferente, informal, colocando os estudantes
próximos a um texto de semelhança, que os atraísse por conta própria e os tornassem
“companheiros”.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir do desenvolvimento desta pesquisa, foi analisado o que poderia trazer
a tona e exemplificar a capacidade do livro de desenvolver o ser humano e estimular
sua comunicação, tudo isso por meio de histórias ficcionais, que podem fomentar
muito mais do que a imaginação. Assim, se obteve resultados esperados, mostrando
que a literatura tem grande importância na vida, construindo o modo de ser e
caracterizando a civilização, tudo com base na sociabilidade. Além disso, viu-se que
a escola deve priorizar o gosto pela leitura por meio de suas inúmeras faces de
aprendizado, onde os estudantes, crianças ou adolescentes, terão um olhar
diferenciado para o mundo, um estímulo a novas descobertas pessoais.
A literatura é um âmbito de compreensão do ser humano, onde as variadas
formas de agir e sentir são explanadas em narrativa e construídas em enredos de
grande imaginação. Assim, ela é educativa, explicativa e faz da cultura um acesso
direto para a socialização e aprimoramento da comunicação. A ficção literária tem o
poder de estímulo se trabalhada com a devida inovação, e não jogada em meio aos
textos clássicos formais. O ser, desde a infância, se desenvolve e cria o poder de
percepção da realidade, condizendo isso com seus sentimentos e opiniões.

Portanto, o poder dos livros como forma de amadurecimento da criança e do
adolescente torna-se único, como uma composição, onde o compositor e sua obra
musical, trabalhada de várias maneiras e em gancho a uma melodia singular, pode
abrilhantar seu resultado final. A educação aliada a um modelo exclusivo de estimular
a leitura acaba por estender as capacidades e habilidades do ser humano, colocando
o processo de comunicação como ponto chave para experiências importantes no
crescimento.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, podemos concluir que os livros e suas histórias de ficção
proporcionam uma mudança importante no modo de vida da criança e do adolescente,
em sua forma de pensar e de agir diante das dificuldades e nas explanações de
opinião, e principalmente na adição de conhecimentos e formas de criticar os
acontecimentos da sociedade. Atualmente as pessoas são levadas a acreditar em
outras ou em informações dispostas no universo virtual, tudo isso pelo fato de não ter
o conhecimento necessário sobre tal. A literatura fornece esse conhecimento e age
no processo comunicativo e do saber.
Somos instigados a todo o momento a compartilhar de nossos ideais, e assim
colocamos a prova nossa capacidade de se comunicar e o que aprendermos durante
nosso amadurecimento. Fazemos dessas experiências a estrutura que nos coloca
diante de novas relações e interpretações daquilo que nos é ensinado, podendo unir
a isso autores consagrados e novatos, como forma de estruturar nossas condições de
também ensinar.
A visão sobre a literatura muitas vezes é subestimada, mas, em meio a muitas
formas de discussão e opiniões, deve ser levada como um grande fator para o
crescimento intelectual. Assim, o texto literário se torna cada vez mais indispensável
de acordo com a necessidade de se estimular o pensamento, e se reintegra com as
variadas formas de se comunicar com o próximo. A cada momento, o ser humano se
relaciona de maneira mais próxima e aborda o conhecimento de forma aprofundada,
e a ficção literária traz um material complementar neste processo.
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RESUMO
A Úlcera Venosa Crônica é considerada um problema de saúde pública, por sua alta incidência
e pelo comprometimento do bem estar ao ocasionar dor, perda de mobilidade entre outros fatores. O
objetivo principal é avaliar a qualidade de vida de pessoas com úlcera venosa crônica de um
ambulatório de feridas de uma cidade do interior do Estado de São Paulo, através de uma pesquisa
exploratória, qualitativa, utilizando o questionário de Dados sócio demográficos e clínicos e o IQVFPVF (Índice de Qualidade de Vida Ferrans e Powers- Versão Feridas).
Palavras-chave: feridas; úlcera venosa; qualidade de vida

ABSTRACT
Chronic Venous Ulcer is considered a public health problem, due to its high incidence and the
commitment of well being when causing pain, loss of mobility among other factors. The main objective
is to evaluate the quality of life of people with chronic venous ulcers in an outpatient clinic of a city in the
interior of the State of São Paulo, through an exploratory, qualitative study using the socio demographic
and clinical data questionnaire and the IQVFP-VF (Ferrans and Powers Quality of Life Index - Wounds
Version).
Keywords: wounds; venous ulcer; quality of life

1. INTRODUÇÃO
Doença crônica tem por característica uma evolução lenta, com duração
indefinida ou recorrente, por um período superior a seis meses, que ocasiona uma
modificação na qualidade de vida. Sendo responsável por 60% dos encargos
provenientes de doença no mundo (COSTA, 2011).
Pela alta prevalência em idosos, é considerada um problema de saúde pública
(PEREIRA et al., 2014). No Brasil isto ocorre devido ao grande número de doentes, o
que acarreta o aumento dos gastos no Sistema Único de Saúde (SUS), além de afetar
a qualidade de vida. (TORRES et al., 2014).
A qualidade de vida e bem-estar é subjetivo, e engloba as partes físicas,
psicológicas, religiosas, social, cultural e espiritual do indivíduo (PEREIRA et al.,
2014).
A OMS define qualidade de vida como “percepção do indivíduo de sua posição
na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais vive e em relação aos
seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações" (TOSTA DE SOUZA et al.,
2013).
As alterações ocasionadas pela UV são, perda da produtividade, aposentadoria
por invalidez, e reduzindo as atividades diárias e de lazer (COSTA, 2011), dor,
isolamento social, problemas com autoimagem, depressão (DIAS et al., 2014).
Apenas 40% a 70% tem cura antes de seis meses de tratamento, devido a sua
dificuldade de cicatrização (TOSTA DE SOUZA et al., 2013).
O objetivo desta pesquisa é avaliar a qualidade de vida de pessoas com ulcera
venosa crônica de um ambulatório de feridos, através do questionário de dados sócio
demográficos e do questionário IQVFP-VF (Índice de Qualidade de Vida Ferrans e
Powers- Versão Feridas).
2. REVISÃO DA LITERATURA
A Doença venosa crônica (DVC) ou também denominada insuficiência venosa
crônica (IVC), ocorre por uma incompetência das válvulas e/ou obstrução, que
acomete os membros inferiores, afetando o retorno venoso nas veias profundas, o
que ocasiona uma hipertensão venosa, com isso a irrigação sanguínea nos tecidos
do membro é afetada, gerando uma úlcera venosa (DIAS et al., 2014).
A Hipertensão venosa gera algumas alterações físicas que são, edema,
hiperpigmentação, eczema, erisipela, lipodermatoesclerose (Yamada, 2001). Há uma
classificação para esses sinais clínicos, que são divididos em 7 classes: Classe C0
para os sinais não visíveis nem palpáveis; Classe C1 para veias reticulares; C2 veias
varicosas; C3 edema; C4 alterações na pele e tecido subcutâneo (4a – eczema 4b –
lipodermatoesclerose); C5 alterações na pele com ulcera cicatrizada e C6 alterações
na pele com ulcera ativa (DIAS et al., 2014).
Aproximadamente 70% a 80% das ulceras venosas estão ligadas a IVC
(TORRES et al., 2014). As ulceras venosas equivalem 70 a 90% das ulceras em
membros inferiores.
As úlceras venosas têm como caraterísticas serem crônicas e cíclicas,
alternando períodos de cicatrização e recorrência, acarretam em alta morbidade, dor
e custos elevados nos serviços de saúde (BFA, 2001).

As úlceras podem causar dor, reduzir a mobilidade, diminuir a auto estima,
incapacitar a pessoa no trabalho (DIAS et al., 2014) essas lesões por meses ou até
anos podem ficar abertas (TORRES et al., 2014), e esses fatores afetam a qualidade
de vida (PEREIRA et al., 2014).
Qualidade de vida é um conceito subjetivo, está relacionado a componentes
essenciais aos humanos, sejam eles físicos, espirituais, sociais, psicológicos ou
culturais (COSTA, 2011), sendo difícil sua conceituação pela sua complexidade e
multidimensionalidade (TORRES et al., 2014). Segundo a definição da OMS,
qualidade de vida é a percepção de sua posição na vida pelo indivíduo (TOSTA DE
SOUZA et al., 2013), e fundamenta em três aspectos que são subjetividade, presença
de dimensões positivas e multidimensionalidade (COSTA, 2011).
No Brasil os estudos sobre essa temática ainda são escassos, diferentemente
do cenário internacional que focaliza no tema.
Há alguns instrumentos para a avaliação da qualidade de vida como:
WHOQOL-100, WHOQOL-Bref, estes foram desenvolvidos pela OMS, e o SIP
(sickness Impact Profile), sendo que o NHP (Notthinghan Health Profile), SF-36(Short
From – 36) e IQVFP (índice de qualidade de vida Ferrans e Power) são aplicados e
validados para os portadores de ulcera venosa (COSTA, 2011).
Foi criada uma versão genérica do IQVFP para avaliação de feridas pela Dra.
Beatriz Farias Alves Yamada, um instrumento que avalia as UV e as feridas crônicas
de uma forma mais específica, o IQVFP-VF (Índice de Qualidade de Vida Ferrans e
Power – Versão Feridas). Criado por ela por perceber uma falta de disponibilidade de
um instrumento especifico para avaliação de qualquer tipo de ferida (BFA, 2001).
A úlcera venosa crônica afeta a vida das pessoas que as possuem em vários
aspectos e consequentemente a qualidade de vida, porém a qualidade de vida é algo
subjetivo, possuindo um significado próprio para cada indivíduo e através desse
instrumento de avaliação é possível evidenciar e mostrar através de dados, o impacto
q as úlceras venosas provocam na vida dessas pessoas (BFA, 2001).
3. MATÉRIAS E MÉTODOS
Tipo de estudo: Pesquisa exploratório de natureza quantitativa.
Local do estudo: O estudo foi realizado em um município do Vale do Paraíba
com aproximadamente 87.584 habitantes no Ambulatório de feridas População: a
população é constituída pelos pacientes lúcidos e orientados no tempo e espaço com
úlcera venosa crônica excluídos feridas de outras naturezas, de ambos os sexos, sem
delimitação de idade.
Aspectos éticos relacionados à pesquisa: Aprovado pelo CEP sob nº
77941517.6.0000.5431, Instrumentos de coleta de dados: foram utilizados dois
questionários para a coleta dos dados, o questionário de Dados sócio demográficos e
clínicos e o IQVFP-VF Índice de qualidade de Vida Ferrans e Powers – Versão Feridas
composto por duas partes contendo 35 questões cada, com uma pontuação de 1 a 6.
Parte 1 contém questões relacionadas à: Quanto você está satisfeito com, sendo 1
para muito insatisfeito e 6 para muito satisfeito; Parte 2 tendo questões: O quanto é
importante para você: sendo 1 para sem nenhuma importância e 6 para muito
importante.

Procedimentos de coleta de dados: Após a obtenção da autorização da
instituição e aprovação pelo Comitê de Ética, foram selecionados por prontuário os
clientes portadores de úlcera venosa excluindo os portadores de feridas de outra
natureza. Elencados os participantes elegíveis, foram esclarecidos à pesquisa, seus
objetivos, sendo uma pesquisa voluntária e as informações coletadas mantidas em
sigilo. Mediante aprovação do participante foram assinados o Termo de
consentimento livre e esclarecido. Após assinatura do Termo foi realizada a entrevista
em sala privativa, concedida pelo próprio Ambulatório, onde pelas pesquisadoras foi
aplicado o questionário Dados sócio demográfico e clínicos e IQVFP-VF índice de
Qualidade de Vida Ferrans e Powers - Versão Feridas.
Análise dos resultados: os resultados foram inseridos em uma planilha do
programa Microsoft Excel e representados em forma de tabelas e gráficos. Testes
estatísticos foram aplicados, sob orientação de um estatístico.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A úlcera venosa se destaca pela sua alta incidência, custos financeiros e ter
consequências negativas na qualidade de vida (SALOMÉ, 2012).
Santos et al.( 2015) mostra um número elevado de pessoas acima dos 60 anos
com úlcera por pressão. Encontramos que 73% dos participantes possui entre 60 e
70 anos, sendo 53% são do sexo feminino, dados que coincidem com [Salomé,
Ferreira (2012) e Venosa et al (2013).
Apesar de Salomé, Ferreira (2012) destacar o alto custo da ferida, 53% dos
participantes sobrevivem apenas com 1 salário mínino. Sendo a renda proveniente
em 26% de aposentadoria e 20 % são pensionistas.
26% dos participantes no momento da pesquisa apresentaram 7 de dor e 20%
2 em uma escala de dor de 0 a 10. Salvetti et al (2014) Indica como sintoma presente
a dor; que ocasiona um grande impacto no cotidiano, há relatos que a dor trouxe
dificuldades nas atividades diarias como dirigir, fazer caminhadas e até mesmo medo
de cair (COSTA et al, 2011).
Dor no
momento

Nº

%

0
1
2
5
6
7
9

2
1
3
1
1
4
2

13%
7%
20%
7%
7%
27%
13%

10

1

7%

15

100%

Na análise do questionário IQVFP- Versão Feridas, na questão relacionado a
dor da ferida, 27% refere estar muito insatisfeito, seguido de 20% que estão pouco
satisfeitos, e pouco insatisfeito.
Tabela 01: O quanto você está satisfeito com
A intensidade da dor que você sente
Nº
na ferida
Muito insatisfeito
Moderadamente insatisfeito
Pouco insatisfeito
Pouco satisfeito
Moderadamente satisfeito
Muito satisfeito
Não respondeu

%

4
1
3
3
2
0

27%

2
15

13%

7%
20%
20%
13%

100%

Tabela 02: O quanto é importante para você
Não sentir dor na ferida
Nº
%
Sem nenhuma importância
Moderadamente sem importância
Um pouco sem importância
Um pouco importância
Moderadamente importante
Muito importante

15
15

100%
100%

A cicatrização da ferida pode levar meses (salomé, 2012) e tem como
caracteristica serem cíclicas e crônicas (yamada, 2001), dos pesquisados o tempo
mínimo da ferida é de 1 mês, e o máximo de 468 meses. A questão relacionada ao
tempo de cicatrização da ferida 60% relataram estar muito insatisfeitos.
Tabela 3. O quanto você está satisfeito com
Tabela 03: Tempo de cicatrização
O tempo que a ferida está levando
Nº
para cicatrizar
Muito insatisfeito
9

60%

Moderadamente insatisfeito

0

0%

Pouco insatisfeito

1

7%

Pouco satisfeito

1

7%

Moderadamente satisfeito

2

13%

Muito satisfeito

2
15

13%

%

100%

Tabela 04: O quanto é importante para você
Que a cicatriz de sua(s) ferida(s)
FI
Fri%
ocorra em menor tempo possível
Sem nenhuma importância
Moderadamente sem importância
Um pouco sem importância
Um pouco importância
Moderadamente importante
Muito importante

20%
80%

3
12
15

100%

E quanto a cicatrização da ferida ocorrer em menor tempo 80% considera muito
importante. As mudanças geradas pelas lesões, pela dor, acarretam alterações na
rotina dos seus portadores, ocasionando um efeito negativo, diminuindo a qualidade
de vida e bem-estar podendo levar até como consequência à distúrbios psicossociais.
(Pereira et al 2014). Com a qualidade de vida e bem-estar afetados pelas
consequências da uv, há alteração das atividades diárias e um isolamento social como
consequência (costa et al 2011). Nobrega et al (2011) evidenciou mudanças na área
de lazer, restrição social e locomoção.
No quadro 1 e 2 mostram o quanto essas questões os participantes estão
satisfeitos e consideram importantes.

Muito satisfeito

Moderadamente satisfeito

Pouco satisfeito

Pouco insatisfeito

Muito insatisfeito

Quanto você está satisfeito com:

10. A energia (disposição, vigor, força) que você tem
para as atividades diárias?
11. Sua capacidade para se cuidar se a ajuda de outra
pessoa?
12. O controle (governo, comando) que você tem sobre
sua vida?
13. As mudanças que você precisa fazer na sua vida
diária por causa da(s) sua(s) ferida(s) (tais como fazer
curativos, formas de tomar banho, mudança no uso de
calçados e roupas, tomar remédios, forma de
alimentar-se)?
14. Sua capacidade de movimentar-se (mudar/mexer o
corpo de lugar) e/ou locomover-se (ir de um lugar para
o outro)?
15. Sua possibilidade (chance) de viver tanto quanto
você gostaria?

Moderadamente Insatisfeito

Quadro 01: Satisfação dos participantes

7%

7%

20%

7%

40%

20%

-

13%

20%

13%

33%

20%

13%

-

7%

-

33%

47%

13%

20%

7%

-

40%

20%

13%

7%

-

40%

7%

33%

20%

-

-

7%

7%

67%

Dos participantes uma maioria composta por 47% relatou estar muito satisfeito
com o controle que tem sobre sua vida, seguido de 33% que estão moderadamente
satisfeitos. Em relação à sua capacidade de movimentar-se 40% está pouco satisfeito.

13. Que a sua vida diária não precise ser mudada por
causa da(s) sua(s) ferida(s) (tais como fazer curativos,
forma de tomar banho, mudanças no uso de calçados e
roupas, tomar remédios, forma de alimentar-se)?
14. Ser capaz de movimentar-se (mudar/mexer o corpo
de lugar) e/ou locomover-se (ir de um lugar para o
outro)?
15.Viver tanto quanto você gostaria?

-

13%
-

27%
13%
-

73%
73%
100%

-

7%

-

-

7%

86%

7%

-

-

-

20%

100%
73%

Muito importante

-

Moderadamente importante

-

Um pouco importante

Um pouco sem importância

10. Ter energia (disposição, vigor, força) suficiente para
as atividades diárias?
11. Cuidar-se sem a ajuda de outra pessoa?
12. Ter controle (governo, comando) sobre sua vida?

Moderadamente sem importância

Quanto é importante para você

Sem nenhuma importância

Quadro 02: Importância para o entrevistado

Em questão à importância de ter o controle sobre sua vida 100% dos
participantes consideram muito importante, o resultado foi o mesmo em relação a
questão sobre ser capaz de movimentar- se.

Pouco Insatisfeito

Pouco Satisfeito

Moderadamente Satisfeito

Muito Satisfeito

18. A felicidade de sua família?
19. Seus amigos?
20. O apoio emocional que você recebe da sua família?
21. O apoio emocional que você recebe de outras
pessoas que não são da sua família?
22. Seu sono?
23. A quantidade de preocupações em sua vida?
24. Sua vizinhança(vizinhos)?
25. Sua casa, seu apartamento ou local onde você
mora?
26. A maneira como você administra (cuida, controla) o
seu dinheiro?
27. As suas atividades de lazer, de diversão?
28. Suas possibilidades(chances) de ter um futuro feliz?
29. Sua paz de espirito, sua tranquilidade?
30. Sua fé em Deus?
31. A realização de seus objetivos pessoais (planos,
sonhos)?
32. Sua felicidade de modo geral?
33.Sua vida de modo geral?
34. Sua aparência pessoal?
35. Você mesmo(a) de modo geral?

Moderadamente Insatisfeito

Quanto você está satisfeito com

Muito Insatisfeito

Quadro 03: Nível de Satisfação

7%
-

13%
-

13%
-

7%
7%

7%
27%
33%

80%
47%
53%

7%

0%

7%

20%

53%

13%

20%
27%
7%

20%
7%
-

7%
20%
7%

13%
20%
27%

13%
33%

27%
20%
27%

-

-

-

7%

20%

73%

-

-

-

20%

13%

47%

13%
13%
7%
7%

7%
-

-

20%
7%
-

13%
33%
13%
-

47%
47%
80%
93%

7%

-

-

7%

13%

73%

7%
7%
7%
7%

-

-

7%

7%
7%
33%
13%

87%
87%
60%
73%

80% dos participantes estão satisfeitos com a felicidade de sua família, 47% e
27% estão, respectivamente muito satisfeitos e moderadamente satisfeitos em relação
aos amigos. Na questão sobre a quantidade de preocupação em sua vida a maioria
27% está muito insatisfeita. Embora os autores acima citem a perda de qualidade de
vida 73% se consideram muito satisfeitos consigo mesmos de modo geral.

Um pouco importante

-

-

20% -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7% 27%
20%
7%
7%

13%
13%

Muito importante

-

Moderadamente importante

18. A felicidade de sua família?
19. Seus amigos?
20. O apoio emocional que você recebe da sua família?
21. O apoio emocional que você recebe de outras
pessoas que não são da sua família?
22. Seu sono?
23. Não ter preocupações?
24. Sua vizinhança (vizinhos)?
25. Sua casa, seu apartamento ou local onde você
mora?
26. Ser capaz de administrar (cuida, controla) o seu
dinheiro?
27. Ter atividades de lazer, de diversão?
28. Ter um futuro feliz?
29. Sua paz de espirito, sua tranquilidade?
30. Sua fé em Deus?
31. Realizar seus objetivos pessoais (planos, sonhos)?
32. Sua felicidade de modo geral?
33.Estar satisfeito (a) com a vida?
34. Sua aparência pessoal?
35. Ser você mesmo (a)?

Um pouco sem importância

Quanto é importante para você

Moderadamente sem importância

Sem nenhuma importância

Quadro 04: O que é mais importante?

7%
27%
33%

93%
60%
67%

40%
20%
20%
53%

33%
60%
40%
27%

7%

93%

7%
7%
13%
7%
20%
-

100%
93%
100%
100%
100%
93%
87%
93%
80%
100%

5. CONCLUSÃO
Considerando todas as implicações que a úlcera venosa acarreta, como dor,
mudanças na rotina , aparência física, conlui-se que ela interfere no bem estar do seu
portador, mas deve-se levar em consideração que a qualidade de vida é um
sentimento subjetivo, sentido individualmente por cada pessoa.
Nesta pesquisa pode-se verificar que apesar das dificuldades enfrentadas, o
tempo prolongado de tratamento uma minoria se sente muito insatisfeita
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RESUMO
O presente artigo aborda as vantagens e as desvantagens da a compra e venda de produtos
realizados por meio de plataformas eletrônicas. A abordagem é cunho bibliográfico e qualitativo, tendo
em vista priorizar os métodos de investigação científica e entendimento do objeto analisado. Em relação
aos resultados, verificou-se que há desafios a serem superados, no entanto os pontos positivos são
maiores, o que pode contribuir ainda mais na facilitação da vida diária. Conclui-se que o comércio
eletrônico, e-commerce, vem conquistando cada vez mais seu espaço no mercado, apresentando
vantagens e desvantagens.
Palavras-chave: E-Commerce; Comércio Eletrônico; Empresa; Tecnologia.

ABSTRACT
This article discusses the advantages and disadvantages of buying and selling products to the
environment of the electronic pot. The approach is bibliographical and qualitative, aiming to prioritize
the methods of scientific research and the understanding of the analyzed object. Regarding the results,
it was verified that there are challenges to be overcome, not the positive points are bigger, which can
do even more in the facilitation of daily life. Concludes that is happening electronically, e-commerce,
has been conquering more and more its space in the market, having advantages and disadvantages.
Keywords: E-Commerce; Electronic Commerce; Company; Technology.

1. INTRODUÇÃO
Este artigo relata uma pesquisa sobre os fatores que envolvem a venda de
produtos diversos por meio de plataformas eletrônicas para facilitar o acesso e a busca
de mercadorias. O comércio eletrônico, e-commerce, sendo considerado um
instrumento fundamental de comunicação no mercado global, auxilia na conexão
interna e externa de organizações, tornando-se essencial em estratégias competitivas
de venda.
Com o avanço da tecnologia, especificamente da internet no dia a dia das
pessoas, a compra e venda nesse meio se desenvolveu naturalmente e,
consequentemente, tornou-se usual adquirir produtos específicos sem se deslocar.
Com isso, os consumidores passaram a procurar com mais frequência empresas que
oferecem esse serviço, tornando um hábito optar pela compra/venda por meio da
internet.
Diante disso, o presente trabalho tem por objetivo apresentar o e-commerce
bem como listar as principais vantagens e desvantagens por meio da análise de
respostas dadas no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) de três empresas
renomadas no e-commerce.
O presente artigo justifica-se social e academicamente. Em relação à
justificativa social, permite reflexões acerca de uma forma de comércio que tem
atingido consideravelmente a sociedade. Já, no que toca à justificativa acadêmica,
será um estudo a mais colocado à disposição da comunidade científica. Quanto aos
pressupostos teóricos, a pesquisa se embasou em artigos e pesquisas online.
2. DEFINIÇÃO E NOÇÕES GERAIS SOBRE E-COMMERCE
“E-Commerce, acrônimo de Electronic Commerce, é o termo em inglês adotado
para transações comerciais pela internet.” (USHIWATA; VICENTE, 2006, p. 27).
Especificamente, define-se comércio eletrônico (CE) como sendo a compra e venda
de informações, produtos e serviços na Web. Contudo, deve-se entender que o
comércio é mais do que somente a compra e venda. Há por trás dele peculiaridades
que deverão ser consideradas na implementação e na gestão do empreendimento,
como: possuir um estoque funcional, oferecer diferentes formas de pagamento, fazer
parcerias, divulgar os produtos, gerir a entrada e a saída (Input e Output) de
mercadorias, zelar pelo atendimento ao cliente (pré-venda e pós-venda), dispor um
suporte ao cliente e conhecer o consumidor online. (USHIWATA; VICENTE, 2006).
O comércio eletrônico é marcado pelas seguintes características funcionais: ser
onipresente; oferecer facilidade no acesso à informação;possuir baixo custo de
transação.
Sobre o E-commerce, Albertin (1998, p.54) menciona que "Ele contribui para a
realização de um mercado econômico ideal, como um lugar abstrato para trocas com
informações completas, onde os custos de transação não são considerados."
Somado a isso, ele promove a globalização entre mercados, reduz custos de
clientes para conseguir informações sobre produtos e seus valores oferecidos por
fornecedores alternativos, viabiliza o acesso aos produtos, elimina os limites de tempo
e de lugar, substituindo, muitas vezes, estruturas de organização, especialmente
hierarquias.

2.1 Vantagens e desvantagens do E-Commerce
Segundo Cruz e Silva (2012, apud KALAKOTA; ROBINSON, 2002, p.4):
O comércio eletrônico está entrando na terceira fase (2000 - 2010) com o foco
em “como a Internet pode influenciar a lucratividade...”, chamando essa fase
de “negócios eletrônicos”, incluindo todas as aplicações e os processos que
permitem a uma empresa realizar uma transação de negócios.

Complementam que os negócios eletrônicos não tratam “apenas de transações
de comércio eletrônico ou de compra e vendas pela internet. É uma estratégia global
de redefinição dos antigos modelos de negócios, com auxílio da tecnologia, para
maximizar o valor do cliente e os lucros” E também cada vez mais alcança novos
adeptos em razão do desenvolvimento tecnológico e do crescimento da oferta e do
acesso às tecnologias. Isso tanto em termos de conceito como de aplicação. É um
tipo de comércio que se desenvolve com rapidez, conforme a transferência eletrônica
de dados e as informações evoluem na internet.
Essa terceira fase do comércio eletrônico é a que se passa na atualidade, cujo
o principal objetivo se faz no aumento dos lucros, ou seja, hoje as empresas buscam
formas de atrair os clientes para esse novo comércio que a cada dia se amplia. Porém,
mesmo que os meios eletrônicos estejam mais presentes no dia a dia das pessoas,
somente os clientes que são adeptos dessas novas tecnologias procuram esse tipo
de serviço.
Podemos dividir as vantagens em três, sendo: para as empresas, clientes e
para ambos.
2.1.1 Vantagens para as empresas
• Economia direta com a ausência de determinados custos, investimentos e
despesas operacionais para comercialização dos produtos tais como: aluguel do
espaço, energía, água, dentre outras;
• Alcance direto e fácil de novos clientes, além da abrangência de diversidade
deles;
• Inovação de produtos, permitindo que produtos existentes ou a serem criados
sejam customizados pelos clientes, tornando os consumidores parte do projeto do
próprio produto, com isso atraindo novos compradores;
• Aplicações de CE (comércio eletrônico) permitem diminuir o ciclo de vida da
produção, alguns produtos tendem a ter retorno financeiro de investimento a curto
prazo;
• Ambientalização permite novas oportunidades de negócios, alterando a
estrutura da indústria e baseam-se no amplo acesso de informações e distribuições
diretas aos clientes finais, permitindo também o surgimento de novos concorrentes.
2.1.2 Vantagens para os clientes
• descontos nos produtos. O comércio eletrônico por permitir que a empresa
tenha a extinção de determinados custos, torna possível oferecer descontos maiores
para os seus clientes nos seus produtos vendidos pelo site;

• comodidade na hora de comprar, tendo a possibilidade de efetuar algum
negócio em qualquer ambiente que esteja, como em casa, no trabalho ou em qualquer
outra atividade;
• possibilidade de acesso rápido aos setores, produtos e serviços da loja
possíveis;
• melhor custo-benefício para se conectar com a loja, sem ter gasto com
transporte até o local;
• fácil acesso a informações e especificações sobre os produtos e o vendedor;
• diversas formas de contato com o vendedor para questões de dúvidas
referente a um produto existente ou inexistente, podendo ser respondido
instantaneamente ou por questões de minutos/horas;
• disponibilidade de atualização em tempo real, mantendo-se sempre
atualizados.
2.1.3 Vantagens para ambos
• Viabilidade de fazer negócio 24 horas por dia todos os 7 dias da semana;
• Possibilidade de adaptar-se dinamicamente ao comportamento do
consumidor/fornecedor.
As desvantagens estudadas são:
2.1.4 Desvantagens do E-Commerce
As desvantagens observadas são:
• Possibilidade de ausência na seguridade de informações pessoais e
financeiras na hora das transações;
• Possibilidade do recebimento de produtos com defeitos, com avaria ou com
incorreção provável.
2.2 E – COMMERCE NO BRASIL E NO MUNDO
Segundo Castro (2018), as mídias sociais têm-se destacado cada vez mais no
mundo com a ajuda da tecnologia, especialmente no espaço corporativo. Ela além de
dar a possibilidade de o consumidor se aproximar das marcas, também oferecem
grandes oportunidades para negócios diversificados, inúmeras estratégias de
captação de leads qualificados e a comercialização dos produtos.
Partindo do princípio de quem quer obter um bom resultado final do seu ecommerce, deve-se investir nas mídias sociais e garantir o gerenciamento adequado
e frequente, pois quem dispõe do acesso à internet e faz uso das mídias sociais como
o Facebook e Instagram procura por conteúdos de seu interesse, assim por meio
desses canais é possível filtrar o público, fracionar o conteúdo e tecer um vínculo de
relacionamento com o consumidor. (CASTRO, 2018)
Com base nos dados retirados no 38º Webshoppers do Ebit | Nielsen, o ecommerce brasileiro obteve um crescimento de 12,1% no primeiro semestre de 2018
comparado ao mesmo semestre passado no ano de 2017, registrando um faturamento
de R$ 23,6 bilhões. O relatório ainda aponta que, nesse mesmo semestre de 2018,
cerca de 27,4 milhões de consumidores realizaram pelo menos uma compra na
internet.

2.2.1 Participação por categoria
Segundo o site E-Commerce Brasil (2018) dentre as categorias com a maior
massa de pedidos feitos, a categoria de Cosméticos e Perfumaria liderou o SHARE
de vendas online, com participação de 15%. Com isso, deixaram a categoria Moda e
Acessórios, que obtia a liderança usual, com 14,5%, mantendo-se estável.
Explica Guasti (2018, p.2), "[...] Isso mostra que as farmácias, lojas e
fabricantes de cosméticos estão fortalecendo seus canais online e o consumidor está
lançando mão dessa opção de compras."
2.2.2 O perfil dos consumidores de E-Commerce
A apuração feita pelo relatório, também mostrada pelo site E-Commerce Brasil,
apresentou dados sobre a descrição (perfil) dos consumidores e a relação deles com
o comércio online. Revelou que, a porcentagem de consumidores do sexo feminino
foi maior que a porcentagem de consumidores do sexo masculino, sendo
respectivamente 51,1% contra 48,5%, ultrapassando pela primeira vez.
A faixa etária que mais consome no mercado online permanece entre 35 a 49
anos. O site E-Commerce Brasil ainda pontua que:
No Brasil, ainda existem grandes dificuldades de comunicação com
duas gerações especificamente: os nativos digitais, mais exigentes e menos
apegados às marcas, mas com baixo poder aquisitivo (como no caso dos
chamados millennials); e das gerações acima de 50 anos, que precisam se
adaptar ao ambiente online e sentem mais insegurança em efetuar compras
em e-commerces, mesmo que representem uma fatia da população com
maior poder aquisitivo.

2.2.3 Parcela da participação por região geopolítica do Brasil
A região Sudeste segue com 61,2% de relevância nas compras no comércio
eletrônico comparado as outras regiões, sendo Norte com 2,7%, Centro-Oeste com
6,8%, Nordeste com 12,4% e região Sul com 16,9%, cujo obteve um crescimento de
24% no e-commerce e fechou o ano de 2017 com o menor índice de desemprego do
país, sendo 6,3% em Santa Catarina em relação à média nacional de 11,8%. (GLOBO,
2018)
3. METODOLOGIA
A pesquisa elaborada é de cunho qualitativo, devido a métodos de investigação
científica e entendimento do objeto analisado. Ela se classifica como exploratória por
ter um envolvimento investigativo profundo em literatura. A base da pesquisa são sites
e artigos para o entendimento e desenvolvimento do objeto de estudo, bem como para
complementação da ideia central.
A coleta de dados da pesquisa foi feita por meio de fichamentos de livros e links
de sites, proporcionando um melhor entendimento sobre o assunto e apresentando
um resumo detalhado com as principais informações.
Em seguida, na plataforma Google Acadêmico foram digitadas no campo de
busca palavras-chave que remetiam as vantagens e desvantagens do e-commerce.

Sendo assim foi elaborado um roteiro de natureza básica bibliográfica com fins
didáticos a partir de materiais e documentos diversos de análises e pesquisas,
resumindo e apresentando com o intuito de identificar as principais vantagens e
desvantagens para o comércio eletrônico, como também o crescimento dele na
sociedade.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Em relação aos resultados, foram analisadas as três principais empresas que
utilizam o e-commerce como meio de compra/venda e a partir das informações
obtidas, foi feito um levantamento das principais vantagens e desvantagens que cada
uma oferece ao consumidor.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que o comércio eletrônico, vem conquistando cada vez mais seu
espaço no mercado, apresentando vantagens e desvantagens. Em relação às
vantagens pode-se perceber que são: a facilidade em poder comprar pela internet
sem precisar se locomover até uma loja física, o fácil acesso aos sites de compra, e a
grande variedade de produtos. Como desvantagens tem-se, a demora ao receber o
produto por algumas empresas e a propaganda enganosa. Com isso, percebe-se que
há desafios a serem superados, no entanto os pontos positivos são maiores, o que
estimulará, ainda mais, a expansão dessa modalidade de compra.
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O ANJO SILENCIOSO, ANÁLISE DO ROMANCE QUE DEU INÍCIO À
LITERATURA PÓS-GUERRA DE 45 NA ALEMANHA
Antônio Augusto de Castro Rodrigues
Silmara Moraes Dias
RESUMO
O objetivo deste trabalho é enfatizar os impactos e as mudanças sofridas na literatura alemã
no período pós-guerra de 45, mostrando a revolução no modo da escritura por meio da análise de uma
obra específica O anjo silencioso, do autor alemão Heinrich Böll. A obra em estudo dá início a um
período conhecido como “literatura de escombros”, na qual o enredo e os personagens são elaborados
para representar uma sociedade em processo de reconstrução após uma guerra devastadora.
Palavras-chave: Heinrich Böll; O Anjo Silencioso; Literatura de Escombros; Pós-Segunda Guerra
Mundial; Literatura Alemã.

ABSTRACT
The aim of this work is to emphasize the impacts and changes suffered in German literature in
the post-war period of 45, showing the revolution of writing through the analysis of a specific work The
Silent Angel by the German author Heinrich Böll. The work under study begins a period known as a
debris literature, in which the plot and characters are drawn to represent a society in the process of
rebuilding after a devastating war.
Keywords: Heinrich Böll; The Silent Angel; Debris Literature; Post-World War II; German Literature.

1. INTRODUÇÃO
Muitos sabem que Alemanha passou um período conhecido como Nazi, Nazista
ou também chamado de Terceiro Reich, entre os anos 1933 a 1945, com uma política
liderada pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, cujo lider do
partido foi o Chanceler ou Führer Adolf Hitler. O propósito desse governo era ir muito
além da autoridade política, desejava-se alterar o cenário cultural da sociedade alemã,
recuperando os valores tradicionais do país e limitando qualquer tipo de influência
judaica na qual acreditavam ser o motivo que resultou na derrota da Primeira Guerra
Mundial. Com o passar dos anos a política e os ideais pelo qual lutavam foi ganhando
cada vez mais força.
Um dos instrumentos que compõe culturalmente uma nação é a literatura, que
neste caso sofreu grande perseguição a partir do momento em que as obras literárias
começaram a ser selecionadas em uma espécie de purificação, preservando uma
escrita nacionalista, conservadora, racista e militarista. Com a Segunda Grande
Guerra, essa perseguição intensificou-se. Muitos autores como Thomas Mann,
Sigmund Freud, Heinrich Böll e Günter Grass sofreram por não aderir ao padrão de
escrita exigida pelos Nazistas, isso resultou em perseguição, prisão e exílio.
Com o término da Segunda Guerra Mundial e a derrota da Alemanha, que fora
desestruturada, os jovens escritores encontravam-se desempedidos em continuar a
escrever da forma como bem desejavam, entretanto, havia um grande desafio pela
frente, pois com um país tão devastado por consequências de atos desastrosos havia
um dilema entre esquecer o passado recomeçando um novo tipo de escrita ou relatar
com precisão as consequências após o grande evento.
Heinrich Böll foi um dos autores que dedicou-se integralmente ao período pósguerra, fazendo parte de um movimento conhecido como “Grupo 47”, aliado a outros
autores como: A. Andersch, W. Schnurre, H. Ulrich, W. Kolbenhoff, G. Eich e W.
Hilbechertinham . O objetivo deste grupo era revitalizar a literatura alemã, propondo
novas ideologias, e a desconstrução das ideias nazistas, que acabaram por alienar a
sociedade. O período conhecido como “literatura de escombros” tratava de utilizar
uma linguagem objetiva, distanciando-se dos exageros da retórica nacional-socialista
e do conteúdo propagandista.
Em O anjo silencioso, Böll segue as características do romance e retrata o
regresso de Hans, um soldado que está entre as ruínas da cidade de Colônia após a
Segunda Guerra. A obra pode ser considerada como uma introdução a este período
de desordem e reconstrução, e questiona em grande parte qual a melhor direção a
seguir.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 A Literatura Alemã após 1945
A Segunda Guerra Mundial cessou em 1945, foram seis anos de intenso
conflito que desestruturou por completo a Alemanha devido aos inúmeros atos
criminosos dos Nazistas. Após todos esses acontecimentos, o país precisava de uma
reestruturação tanto política e econômica quanto cultural. O território alemão dividiuse em dois, assim como a literatura. A Alemanha Oriental (República Democrática
Alemã) optou por exercer o realismo socialista: a arte e a cultura eram vertentes

importantes na construção das obras, o teatro voltou-se para peças populares com
personagens constituídos de bom caráter. A literatura escrita no exílio foi importante,
pois obras escritas durante esse período transmitiam a mesma ideia, sendo reeditados
os dramas de Bertolt Brecht e traduzidos para o alemão os romances de Arnold Zweig
( O Machado de Wandsdek, 1943) e Anna Seghers (Trânsito, 1944, Os Mortos
Permanecem Jovens).
O território que compunha a parte Ocidental (República Federal da Alemanha)
seguia uma tendência contrária à República Democrática Alemã, muitos autores
exilados regressaram da zona soviética de ocupação e os primeiros romances deste
novo período preocupavam-se em retratar as tragédias causadas pela guerra. Os
escritores procuravam trazer em suas obras uma linguagem simples e objetiva com
intuição de abandonar o estilo do realismo socialista pregado pelos nazistas,
distanciando de todo conteúdo propagandístico e nacionalista. Aos que sobreviveram
aos anos de um conflito intenso e devastador, era necessário obter a desconstrução
das ideias que acabaram por alienar toda a nação.
O regime nazista prezava o embelezamento do mundo.Durante o processo de
“purificação” da cultura alemã, um grande número de obras literárias foram
consideradas um afronte ao sistema. Houve então a queima de centenas de livros por
toda a Alemanha, principalmente nas cidades universitárias. Autores como Stefan
Zweig, Thomas Mann, Sigmund Freud, Erich Kästner, Erich Maria Remarque e
Ricarda Huch foram exemplos de uma literatura que “contaminava” a cultura Alemã.
Pode-se dizer que a nação Hitlerista contribuiu para um retrocesso na literatura
do país, pois a redução dos conteúdos publicados foi significativa. Segundo Carpeaux:
Os doze anos de regime nazista não constituem uma fase da história literária
alemã, mas uma cesura. Houve interrupção forçada das atividades criadoras.
É muito pequeno o número de livros importantes que saíram durante aquele
tempo na Alemanha: Somos Utopia, de Andrés; Nos Rochedos de Mármore,
de Juenger; O Reino dos Demônios, de Thiess; poucos outros. (CARPEAUX,
2013, p.238)

Devido à forma rigorosa de seleção das obras com caráter nacionalista, os
escritores tinham um grande receio em optar pela publicação de seus trabalhados,
pois qualquer interpretação que pudesse se opor ao regime resultava em intensa
perseguição e até a morte. Portanto após o ano de 1945, uma certa liberdade na
escrita voltara à tona.
3. METODOLOGIA
O método de análise prevê a leitura e pesquisa de autores que produziram
obras naquele momento, do pós guerra de 45, e críticos literários que abordaram estas
mesmas obras, assim como historiadores da literatura que oferecem em suas obras o
panorama literário social deste instigante período da Literatura Alemã.
3.1 Grupo 47
A República Federal da Alemanha obteve com o grupo uma grande ajuda em
termos culturais. Constituído por escritores e intelectuais, tratava-se de um fórum de
discussão literária, comunicação e reflexão sobre a sociedade que durou de 1947 a

1967, mas sua influência foi ainda além. Hans Magnus Enzensberger, Peter Handke,
Günter Grass, Heinrich Böll, Walter Jens e Hubert Fichte são alguns dos grandes
escritores que fizeram parte deste grupo.
O objetivo do grupo era revitalizar a literatura alemã, tratar a temática da guerra
e suas consequências. Muitos autores também tematizaram a reconstrução do país
após os horrores do nazismo, a desconstrução das ideias nacional-socialista era de
grande relevância. Há também uma contradição no grupo pois mesmo optando por
debates estético-literário, houve também manifestações que acabaram por provocar
os políticos conservadores.
O “Grupo 47” foi intensamente criticado pelo movimento de protesto de 1968
por omissão diante de questões ardorosas como a guerra do Vietnã e os problemas
do Terceiro Mundo. Por consequência desse fatos se dissolveu e vários membros
acabaram por engajar-se politicamente.
3.2 Análise
O processo de análise da obra consiste em perceber a transformação no
método de escritura sofrido pelos diferentes autores daquele período pós Guerra,
além de investigar o contexto histórico e lançar uma olhar ao “Grupo de 47”.
O cenário de destruição e escombros que são constantemente mencionados
podem ser vistos e refletidos como carcterísticas da narrativa, como no momento em
que o personagem principal retorna ao lugar onde vivia antes do início da guerra:
Ele encontrou de imediato o local onde fora a casa, talvez tenha sido por
causa do número de passos que deviam ser dados a partir do cruzamento,
ou alguma coisa na disposição dos tocos das árvores, que antes haviam
formado uma alameda alta e bonita: algo o fez parar de repente, olhar para a
esquerda, e lá estava ela: ele reconheceu os restos do vão da escada, passou
pelos escombros, caminhou devagar até lá: estava em casa. (BÖLL, 2004,
p.39)

Há neste caso uma grande diferença da estrutura da retórica nacional
socialista, que excluia tudo o que pudesse deixar uma obra estéticamente poluída.
A superficialidade dos diálogos e também as características dos personagens
transmitem uma ideia obscura e de frieza. Esta maneira misteriosa como Böll retrata
os personagens proporciona um entendimento melhor de como uma guerra
desestrutura por completo a vida de alguém, a perda do sentido da vida por
consequências catastróficas e como fazer para seguir em frente, além de uma certa
despreocupação com a identidade:
De repente, ele sentiu que estava sendo observado e levantou os olhos: uma
freira muito alta estava à porta, com um rosto estreito e branco. Sua boca era
pálida, os olhos reservados e tristes.
Ele disse: - Boa-noite
Ela apenas assentiu e entrou e ele viu que ela trazia um grande livro negro
embaixo do braço. (BÖLL, 2004, p.26)

Percebe-se na obra ligações com a vida do próprio autor, pois Böll retrata a
história na cidade de Colônia, lugar onde nasceu. Insere como personagem principal

o soldado Hans, que foi obrigado a apresentar-se para o exército e retorna à cidade
onde mora após ter sido derrotado no campo de batalha, o autor, por sua vez, criticou
intensamente as ideologias nazistas, sendo obrigado a prestar serviços para o
exército alemão além de buscar o exílio para sua própria segurança:
Quando o nacional-socialismo havia se consolidado como regime oficial da
Alemanha, Böll contava 15 anos. No primeiro período intelectual, vivia
portanto em uma sociedade rigidamente controlada, em que não havia
liberdade de pensamento e expressão, e que se preparava inevitavelmente
para a guerra. Por provir de uma família símples, marcada pela tradicional
resistência do povo da Renânia aos regimes autoritários (como o prussiano,
por exemplo) e pelo cultivo de uma identidade católica, igualmente resistente
ao eventual autoritarismo de Roma, Böll manteve-se crítico e distante em
relação ao regime de Adolf Hitler. Em 1939, no entanto, foi convocado pelo
exército e mandado ocasionalmente para o front. Chegou a simular doenças
para obter dispensas do serviço e desertou algumas semanas, logrando-se
manter despercebido das autoridades, com documentos falsos. A situação de
deserção tornou-se insustentável, e Böll viu-se obrigado a reintegrar-se ao
exército. (SOETHE, 2004, p.12)

Após o tempo que passou no exílio, Böll decide retornar à cidade natal para um
novo recomeço após a guerra, assim como o personagem de sua obra, os escombros
marcam grande presença ao seu redor, o regresso às origens obriga-o a reconstruir
sua vida tanto pessoal como também a carreira de escritor.
Levando em consideração o título da notável obra de Böll,a figura do anjo é
apresentada na narrativa. Possui um intenso significado, pois é responsável não só
por cativar o personagem principal mas também o leitor. A grande estátua com um
leve sorriso no rosto é um pequeno momento de paz e esperança em meio a tanta
desgraça:
A figura na escuridão não se moveu; segurava na mão algo que parecia uma
vara- ele se aproximou hesitante e, mesmo quando percebeu que era uma
estátua as batidas do seu coração não diminuíram: ele se aproximou mais e
reconheceu sob a luz fraca um anjo de pedra com cachos ondulantes que
segurava um lírio; inclinou-se para frente até seu queixo quase tocar o peito
da figura, o olhou longamente, com uma estranha alegria, para aquele rosto,
o primeiro que encontrava na cidade. (BÖLL, 2004, p.22)

Algo também muito importante a levar em consideração são os pequenos
detalhes, o autor volta a atenção do leitor para pequenas coisas como um pedaço de
pão ou um copo de água. Coisas que constumam passar desbercebidas por serem
tão símples mas que após uma guerra, são essenciais na vida dos pobres
sobreviventes:
Partiu rapidamente um grande pedaço de pão. Seu queixo tremia, e ele sentiu
que os músculos de sua boca e os maxilares também tremiam. Depois,
enterrou os dentes na parte macia e irregular do pão e começou a comer. O
pão era velho, com certeza era velho de quatro ou cinco dias, talvez mais;
pão comum de centeio, com uma marca vermelha de papelão de alguma
fábrica; mas como era adocicado! Ele continuou escavando os dentes, pegou
também a casca amarronzada que parecia couro, agarrou depois o pão
inteiro com as mãos e partiu um novo pedaço. (BÖLL, 2004, p.25)

A estrutura dos capítulos também procura fazer uma certa alusão aos
escombros, pois de repente novos personagens aparecem, e algumas situações
tratadas são de difíceis compreensão. Os capítulos, de certa forma desorganizados,
procuram representar em sua prórpia estrutura a desordem em que o país se
encontrava, a quebra do “classicismo” dá a entender que a obra foi escrita seguindo
um modelo de literatura experimental para a época, pois era necessário arriscar
diferentes métodos para as novas formas da narrativa. Sendo assim, ao realizar esse
trabalho, a possibilidade de distanciamento das características do período nazista
seriam ainda maiores, sem contar que, ao explorar novas estruturas para as narrativas
neste novo período da historia, os escritores seriam responsáveis por desconstruir a
alienação sofrida pela nação alemã.
O anjo silencioso é uma obra considerada, de certa forma, uma quebra de
diferentes períodos. A presença de uma narrativa símples e que não explora
profundos vocabulários mostram uma estética renovada e diversificada. Há também
um grande paradoxo entre o título e a maneira em que a obra se apresenta. O tom
realista retratado em todo o enredo mostra a quebra de um silêncio que durou doze
anos, a liberdade de expressão devolvida não só aos escritores alemães mas a toda
nação européia possibilitou a criação de um contexto totalmente moderno.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Segunda Guerra Mundial e todos os acontecimentos deste período são
lembrados e discutidos por muitos pesquisadores, historiadores e também leitores, o
que já não acontece muito com o período pós-guerra. O intuito desta pesquisa é
mostrar o que foi esse período de recomeço para a literatura que encontrava-se
profundamente devastada, e a responsabilidade dos jovens escritores em reerguer e
revitalizar algo que está plenamente relacionado com a cultura de uma nação.
É necessário cativar o leitor para que o mesmo possa perceber situações que
ocorrem não somente no clímax de um contexto mas também o que acontece no
desfecho, propiciando uma interpretação mais completa, pois essa fase apresenta um
momento obscuro e que não recebe, muitas vezes, a atenção necessária.
É importante enfatizar um estudo sobre este período literário no Brasil, pois é
um país que encontra-se distante da realidade Alemã, muitos que aqui vivem
entendem o que foi o período Nazista ou a Grande Guerra, mas muitas vezes não
reconhecem o período de reconstrução da nação, período que na maioria dos relatos
fora ainda mais difícil de lidar. Portanto, este trabalho justifica-se em comunicar ao
leitor de literatura estrangeira, neste caso Alemã, sobre a responsabilidade de um
autor em introduzir e utilizar novos meios em sua escrita para revolucionar um
contexto e contribuir para um novo momento da história.
Uma questão que precisa ser melhor trabalhada em nosso país é propor um
aumento significativo de pesquisas que tratem do assunto do pós-guerra,
possibilitadno aos leitores brasileiros uma maior sensibilidade na compreensão de um
contexto complexo como foi o da Segunda Grande Guerra e seu período posterior,
além de obter contato mais profundo com a cultura e os costumes de um país
estrangeiro, neste caso a Alemanha, e, consequentemente, aumentar seu repertório
e conhecimento de mundo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa nova era na Alemanha, após a derrota na Segunda Grande Guerra,
propiciou a liberdade em recriar estilisticamente a arte. A literatura foi uma alternativa
para expressar e relatar o que se passou no cotidiano, como o fato dos nazistas serem
extremamente rigorosos na seleção de obras e conteúdos para compor o regime, o
classicismo era tão bem exaltado que qualquer manifestação contrária às ideias da
antiguidade recebia o nome de “arte degenerada”. Muitas formas conceituadas de arte
foram descartadas por contaminar o cenário da sociedade ariana e ser um afronte aos
ideais nazistas, sem contar a perseguição sofrida por artistas que realizaram um
trabalho árduo para tentar revolucionar esse período.
O período moderno e pós-guerra abriu espaço para as novas formas de arte, o
expressionismo passou a ser uma tendência exaltada por autores como Wolfgang
Borchert. O grande poeta lírico do Neoexpressionismo Guenther Eich (1907- 1972) e
Wilhelm Lehmann, por exemplo, escreveram conteúdos relacionados à verdade, às
destruições, às ideias negativas e realistas. Os poemas com versos símples e serenos
foram publicados em grande quantidade.
De acordo com Carpeaux (2013, p.248), depois de 1945, os escritores sentiam
a necessidade de recuperar o tempo que foi perdido, que durante doze anos foram
rigorosamente separados dos estrangeiros. A supervalorização do patriotismo criou
não somente barreiras entre autores de diferentes países mas também impossibilitou
inúmeras maneiras para a inspiração destes.
A revitalização da literatura alemã também obteve um grande caráter político,
pois a liberdade devolvida aos escritores foi responsável por abalar as estruturas
políticas da nova Alemanha. Muitas vezes, direta ou indiretamente, os escritores
inseriram no contexto de suas obras seus respectivos posicionamentos políticos, uma
vez que as novas ideologias tornaram-se intensamente criticadas por interferir nesse
sistema. Por fim, pode-se dizer que a reestruturação da literatura no período pósguerra alemão ajudou o país a renovar e acrescentar novos conteúdos neste acervo.

REFERÊNCIAS
BÖLL, Heinrich. O anjo silencioso. Trad. Karola Zimber. São Paulo: Estação
Liberdade, 2004.
BOLLE, Willi. À sombra do muro (anos 1960 a 1990). In: A História Concisa da
Literatura Alemã. Otto Maria Carpeaux. São Paulo: Faro Editorial, 2013. p.255-265
CARPEAUX, Otto Maria. Contemporâneos. In: A História Concisa da Literatura Alemã.
São Paulo: Faro Editorial, 2013. p.238-255.
SCHMITT, Elise. Literatura pós-guerra: sequência ou recomeço?. In: Revista Trama.
vol.4, Nº8, 2º semestre de 2008. p.133-145.
SOETHE, PAULO. Elocução pela pedra: o escritor não silenciou. In: O anjo silencioso.
Heinrich Böll. São Paulo: Estação Liberdade, 2004. p.9-18.
THEODOR, Erwin. Até nossos dias. In: A Literatura Alemã. São Paulo: Edusp,
1980.p.133-179.
PETER COHEN, Arquitetura da destruição, Peter Cohen, Rolf Arsenius, Sam Gray.
Suécia, First Run Feature, 119min, 1989.

BULLYING NO AMBIENTE ESCOLAR E A RESPONSABILIDADE
CIVIL DAS ESCOLAS
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RESUMO
O Bullying é um fenômeno social que se apresenta de forma explícita ou velada. Designa o
hábito usar a superioridade física para intimidar, tiranizar, amedrontar e humilhar outra pessoa. Este
trabalho teve por finalidade analisar o Bullying ocorrido em ambiente escolar e a responsabilidade civil
das instituições escolares públicas e privadas. A pesquisa foi descritiva, bibliográfica e pós- facto. Os
resultados demonstraram que apesar da maioria dos alunos conhecerem o Bullying e a
responsabilização, no ambiente escolar, pela sua prática desconhecem a responsabilidade das escolas
e as punições aplicáveis. Concluiu-se que o Bullying Escolar não afeta somente os alunos, mas todos
os envolvidos, gerando a possibilidade de se recorrer ao judiciário, para alcançar a responsabilização
civil dos pais e dos estabelecimentos de ensino e do Estado e a melhor forma de evita-lo deve ser o
desenvolvimento de ações preventivas.
Palavras-chave: Violência Escolar; Bullying; Responsabilidade Civil

ABSTRACT
Bullying is a social phenomenon that presents itself explicitly or veiled. It designates the habit
of using physical superiority to intimidate, bully, frighten and humiliate another person. The purpose of
this study was to analyze Bullying in a school environment and the civil responsibility of public and
private school institutions. The research was descriptive, bibliographical and post facto. The results
showed that despite the fact that most of the students are aware of Bullying and accountability in the
school environment, they are not aware of the responsibility of the schools and the applicable
punishments. It was concluded that school Bullying affects not only the students, but all those involved,
generating the possibility of recourse to the judiciary, to achieve civil responsibility of parents and
educational establishments and government and the best way to avoid it should be the development of
preventive actions.
Keywords: School Violence; Bullying; Civil responsability

1. INTRODUÇÃO
Este estudo analisa e discute a responsabilidade civil das instituições escolares
(públicas e privadas) frente ao bullying sofrido/praticado por alunos no ambiente
escolar, busca salientar a responsabilização dos estabelecimentos de ensino quanto
à reparação civil as vitimas de sua prática.
O fenômeno bullying vem crescendo de forma desenfreada na sociedade
contemporânea, na maioria das vezes causando dor e sofrimento psicológico em suas
vítimas, conforme apresenta Tokarnia (2017) com dados da Cooperação e
Desenvolvimento Econômico – OCDE-: 17,5% dos jovens brasileiros de 15 anos
disseram sofrer alguma das formas de bullying “algumas vezes por mês”; 7,8%
disseram ser excluídos pelos colegas; 9,3%, ser alvo de piadas; 4,1%, serem
ameaçados; 3,2%, empurrados e agredidos fisicamente. Outros 5,3% disseram que
os colegas frequentemente pegam e destroem as coisas deles e 7,9% são alvo de
rumores maldosos.
Como a instituição de ensino, tem por dever resguardar a integridade física e
psicológica de seus alunos, mostra-se importante debater a natureza da
responsabilidade civil das escolas por atos agressivos cometidos por seus alunos.
A obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos,
enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar,
constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar
proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata
do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa
obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a
responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no
momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das
autoridades e dos funcionários escolares ressalvadas as situações que
descaracterizam o nexo de causalidade; material entre o evento danoso e a
atividade estatal imputável aos agentes públicos” (STF -1. a T. – RE – Rel.
Celso de Mello – j. 28.05.1996 – RT J 163/1108 e RT733/130).

Para o atingimento do objetivo foi realizada pesquisa teórica envolvendo a
doutrina, legislação, jurisprudência, artigos em jornais, revistas sobre o Bullying e a
responsabilidade civil no âmbito escolar, o procedimento técnico foi a realização de
pesquisa participante com o desenvolvimento de um projeto interdisciplinar com os
alunos do 3º módulo dos cursos Técnico em Serviços Jurídicos e em Informática de
uma Escola Técnica Estadual localizada em Pindamonhangaba - SP
O estudo se restringirá em analisar o fenômeno bullying no âmbito escolar, e a
responsabilidade civil das escolas quando sua ocorrência em ambiente escolar. Não
serão abordadas questões sociais e psicológicas que envolvem o tema e suas
consequências. Assim sendo a presente pesquisa terá como questão norteadora o
que nos motivou a discorrer sobre o tema. - A responsabilidade civil que envolve os
atos de bullying é do conhecimento dos alunos no âmbito escolar?
2. BULLYING
De acordo com Costa (2011, p.360): Bullying é um termo inglês utilizado para
descrever atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetitivos, praticados
por um indivíduo (bully – valentão) ou grupo de indivíduos com a intenção malévola e

com objetivo determinado de intimidar ou agredir fisicamente, moralmente, outro
indivíduo, (ou grupo de indivíduos) incapazes de se defender.
Nas palavras de Porto e Wrasse (2010, p.221):
De origem inglesa, sem tradução na língua portuguesa, refere-se a uma
situação na qual um indivíduo (bully) ou grupo de indivíduos (bullies)
deliberadamente atormenta, hostiliza ou molesta outro (s). Pode ser traduzido
como tiranizar, oprimir, amedrontar, intimidar, humilhar.

Neste entendimento Nascimento e Alkimin (2010, p.2813) consideram o
bullying como sendo um comportamento abusivo e agressivo, manifestado através de
gestos, palavras, atitudes, comportamentos ou qualquer outro.
O bullying às vezes é tratado como algo comum, ou considerado como uma
brincadeira sem grandes consequências. Porém, as consequências podem ser
desastrosas, afetam de forma negativa, e causa a baixa autoestima, o suicídio e até
as atitudes agressivas com resultados homicidas. Assim afirma Costa (2011):
É de fundamental importância distinguir o bullying de outras formas de
comportamentos indesejados presentes no convívio escolar. Deve-se
diferenciar bullying de brincadeiras turbulentas, nas quais se verificam sinais
de prazer e diversão em todos os envolvidos; de atos de indisciplina ou
insubordinação, de agressividade e de comportamentos anti-sociais, pois
estes não envolvem atitudes persistentes de intimidação, controle e domínio
contra uma vítima incapaz de defender-se das ameaças e, podem ter, ao
contrário do que se verifica em situações de bullying, um caráter explosivo,
impulsivo e emocional.[...] Quando não há intervenções efetivas contra o
bullying, o ambiente escolar torna-se contaminado. Todas as crianças, sem
exceção, são afetadas negativamente, passando a experimentar sentimentos
de ansiedade e medo. Alguns alunos testemunhas de bullying, quando
percebem que o comportamento agressivo não acarreta nenhuma
consequência a quem o pratica, poderão também passar a adotá-lo. Quanto
mais jovem a criança alvo ou testemunha de bullying, mais impotente ela
separa pedir ajuda. O medo das ameaças dos mais fortes, a percepção de
que delatar só faria aumentar a hostilidade e as gozações, ou simplesmente
a interpretação social compartilhada pela maioria dos adultos, de que tudo
não passa de uma brincadeira de mau gosto, acarreta a percepção de que
ninguém será capaz de auxiliá-la e que só lhe resta aguentar tudo calada e
sozinha. (COSTA, 2011, p.365)

O bullying pode acontecer de forma direta ou indireta. O bullying direto é aquele
em que há agressão física ou agressão verbal, sendo mais comum entre os
agressores (bullies). Já o bullying indireto ou agressão social é forçar a vitima ao
isolamento social, sendo a forma entre os bullies do sexo feminino e também entre
crianças.
Lopes Neto (2005, p.3) a respeito do perfil do agressor pontua que o autor do
bullying tem popularidade em seu meio, possui comportamentos antissociais, mostrase agressivo com adultos e é impulsivo, considera sua agressividade como qualidade,
se considera superior aos demais colegas; sente prazer e satisfação em dominar,
controlar e causar danos e sofrimentos a outros. Além disso, pode existir um
"componente benefício" em sua conduta, como ganhos sociais e materiais.

Conforme Silva (2010, p.5) todo agressor possui traços de maldade em sua
personalidade. E quando está acompanhado de seus " seguidores " se torna mais
forte ainda. Desde pequenos os futuros agressores geralmente não respeitam as
normas, e estão quase sempre envolvidos em pequenos delitos. Essas atitudes
podem ser do temperamento do jovem ou até adquirida por viverem em lares
desestruturados. Geralmente o agressor não sente culpa ou remorso por seus atos,
isso pode ser observado desde os 5 a 6 anos.
O autor op cit afirma que vítimas típicas são os alunos que apresentam pouca
habilidade de socialização. Em geral, são tímidas ou reservadas, e não conseguem
reagir aos comportamentos provocados e agressivos dirigidos contra elas.
Apresenta também as vítimas provocadoras como aquelas capazes de insuflar
em seus colegas reações agressivas contra si mesmas. No entanto, não conseguem
responder aos revides de forma satisfatória. Já a vítima agressora faz valer os velhos
ditos populares “bateu, levou” ou “tudo que vem tem volta”. Ela reproduz os maustratos sofridos como forma de compensação, ou seja, ela procura outra vítima ainda
mais frágil e vulnerável, e comete contra esta todas as agressões sofridas. Isso aciona
o efeito “cascata” ou de circulo vicioso, que transforma o bullying em um problema de
difícil controle e que ganha proporções infelizes de epidemia mundial de ameaça a
saúde pública.
Os espectadores, em sua grande maioria preferem ficar em silêncio quando se
deparam com os ataques de bullying. Mas, a omissão neste caso é uma ação imoral
e criminosa do mesmo jeito que negar ajuda a uma pessoa vítima de acidente de
trânsito. A omissão só contribui para o crescimento desse tipo de violência por parte
do agressor. (SILVA, 2010).
2.1 Bullying na escola
Conforme o tempo vem passando, o bullying vem ganhando maior espaço na
mídia, instigando o interesse de cidadãos e profissionais da educação.
O TJDFT condenou uma escola à indenização por agressões sofridas:
DIREITO
CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
ABALOS
PSICOLÓGICOS DECORRENTES DE VIOLÊNCIA ESCOLAR.
Bullying. Ofensa ao princípio da dignidade da pessoa. Sentença reformada.
Condenação do colégio. Valor módico atendendo-se às peculiaridades do
caso.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto de sentença que julgou
improcedente pedido de indenização por danos morais por entender que não
restou configurado o nexo causal entre a conduta do colégio e eventual dano
moral alegado pelo autor. Este pretende receber indenização sob o
argumento de haver estudado no estabelecimento de ensino em 2005 e ali
teria sido alvo de várias agressões físicas que o deixaram com traumas que
refletem em sua conduta e na dificuldade de aprendiz
2. Na espécie, restou demonstrado nos autos que o recorrente sofreu
agressões físicas e verbais de alguns colegas de turma que iam muito além
de pequenos atritos entre crianças daquela idade, no interior do
estabelecimento réu, durante todo o ano letivo de 2005. É certo que tais
agressões, por si só, configuram dano moral cuja responsabilidade de
indenização seria do colégio em razão de sua responsabilidade objetiva. Com
efeito, o colégio réu tomou algumas medidas na tentativa de contornar a
situação, contudo, tais providências foram inócuas para solucionar o

problema, tendo em vista que as agressões se perpetuaram pelo ano letivo.
Talvez porque o estabelecimento de ensino apelado não atentou para o papel
da escola como instrumento de inclusão social, sobretudo no caso de
crianças tidas como "diferentes”. Nesse ponto, vale registrar que o ingresso
no mundo adulto requer a apropriação de conhecimento a socialmente
produzidos. A interiorização de tais conhecimentos e experiências vividas se
processa primeiro, no interior da família e do grupo em que este indivíduo se
insere, e, depois, em instituições como a escola. No dizer de Helder Baruffi,
“neste processo de socialização ou de inserção do indivíduo na sociedade, a
educação tem papel estratégico, principalmente na construção da cidadania”.

Sendo assim o colégio particular de Ceilândia foi condenado a pagar
indenização de R$ 3 mil a família do garoto que apanhava frequentemente dos
colegas. No entendimento da Turma, o caso demonstra que houve, no mínimo,
descuido por parte dos funcionários do colégio. Segundo os Desembargadores, ao
receber estudante menor, confiado ao estabelecimento de ensino da rede oficial ou
particular, a escola é revestida do dever de guarda e preservação da integridade física
do aluno. Desta forma devem estar atentos os responsáveis pelos estabelecimentos
de ensino para identificar os envolvidos com o bullying.
Para Silva (2010a), os comportamentos que devem ser observados na escola
são: os bullies (agressores) fazem brincadeiras de mau gosto, gozações, colocam
apelidos pejorativos, difamam, ameaçam, constrangem e menosprezam alguns
alunos. Furtam ou roubam dinheiro, lanches e pertences de outros estudantes.
Costumam ser populares na escola e estão sempre enturmados. Divertem-se à custa
do sofrimento alheio. Já as vítimas, no recreio encontram-se isoladas do grupo, ou
perto de alguns adultos que possam protegê-las; na sala de aula apresentam postura
retraída, faltas frequentes às aulas, mostram-se comumente tristes, deprimidas ou
aflitas; nos jogos ou atividades em grupo sempre são as últimas a serem escolhidas
ou são excluídas; aos poucos vão se desinteressando das atividades e tarefas
escolares; e em casos mais dramáticos apresentam hematomas, arranhões, cortes,
roupas danificadas ou rasgadas.
Ao admitir a prática do bullying dentro de um estabelecimento de ensino, estão
sendo ferido um direito fundamental previsto no art. 205 da CF/88:
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada como colaboração da sociedade visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.

Dessa forma se faz necessário o laço escola-família, pois é através dele que
muitas vezes os obstáculos serão vencidos. A relação entre família e escola deve
ocorrer com maior troca de informações e participação maior no cotidiano escolar, não
apenas a participação em eventos formais, tais como reuniões.

2.2 Responsabilidade Civil das Escolas
Conforme a CF/88, a educação é um dos direitos mais importantes do cidadão,
portanto, o Estado é responsável pelo estabelecimento de ensino. De um lado
encontra-se o cidadão portador do direito à educação, e do outro, encontra-se a
obrigação estatal de atendê-la. Segundo o art. 37 parágrafo 6º da CF/88, não importa
se o prestador de serviços educacional é pessoa jurídica de direito público ou privado,
será responsável solidariamente junto com o Estado e de forma objetiva.
É na Carta Magna que se encontra a responsabilidade das escolas incumbidas
da prestação de serviços educacionais. Dispõe o ordenamento constitucional:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também ao seguinte: § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade dos estabelecimentos de ensino é tratada de maneira mais
direta e objetiva no Código Civil Brasileiro, que assim instrui: “Art. 932. São também
responsáveis pela reparação civil: IV - Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou
estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos
seus hóspedes, moradores e educandos”.
No tocante as escolas públicas, o dever de indenizar é do Estado que responde
pelos danos sofridos pelo aluno em consequência de ato ilícito de outro.
(GONÇALVES, 2011)
Nesse sentido, observa Venosa (2011, p.105):
[...] Enquanto o aluno se encontra no estabelecimento de ensino e sob sua
responsabilidade, este é responsável não somente pela incolumidade física
do educando, como também pelos atos ilícitos praticados por este a terceiros
ou a outro educando. Há um dever basilar de vigilância e incolumidade
inerente ao estabelecimento de educação que, modernamente, decorre da
responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor. O aluno é
consumidor do fornecedor de serviços, que é a instituição educacional. Se o
agente sofre prejuízo físico ou moral decorrente da atividade no interior do
estabelecimento ou em razão dele, este é responsável. Responde, portanto,
a escola, se o aluno vem a ser agredido por colega em seu interior ou vem a
acidentar-se em seu interior. Pode até mesmo ser firmada a responsabilidade
civil, ainda que o educando se encontre fora das dependências do
estabelecimento: imaginemos a hipótese de danos praticados por aluno em
excursão ou visitas organizadas, orientada ou patrocinada pela escola.

Nesse caso, o dever de vigilância dos professores e educadores é ambulatorial,
isto é acompanhar os alunos.
Sobre o assunto, decisão do Tribunal de Justiça do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E
MATERIAL - ACIDENTE COM BOLA DE FUTEBOL QUE ATINGIRA ALUNO,
LESIONANDO-LHE A BOCA, NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO DE
ENSINO - OBRIGAÇÃO DE GUARDA E VIGILÂNCIA - LESÃO CORPORAL
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - QUANTUM - REDUÇÃO - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Instituição de ensino assume a obrigação de guarda e vigilância de seus
alunos, principalmente em razão da pouca idade dos infantes nela
matriculados, além do dever de entregá-los a seus pais nas mesmas
condições que adentraram à escola.
II - A empresa apelante responde objetivamente pelos danos causados à
vítima, no interior de seu estabelecimento de ensino, dada a previsibilidade
dos fatos e a ausência de medidas concretas de segurança.
III - A fixação do valor dos danos morais, que não atendeu os critérios da
proporcionalidade e razoabilidade, merece reparo.
IV - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Com relação ao estudante menor, é o estabelecimento de ensino responsável
por qualquer dano, seja ele causado pelos próprios alunos, funcionários, professores
ou até mesmo algum visitante a instituição.
Invocando os ensinamentos de Gonçalves (2011, p.133), no momento em que
o aluno estiver em regime de externato, a responsabilidade é restrita ao período em
que o educando está sob a vigilância do educador, compreendendo assim, o que
acontece no interior do educandário, como o recreio, lugares a serem visitados,
excursões etc. O mais que puder ocorrer fora da vigilância ou do alcance da instituição
estará sujeito ao princípio geral da incidência de culpa.
Mais adiante o autor afirma que, quando estiverem sob sua guarda, os
estabelecimentos de ensino responderão pelos prejuízos causados pelo aluno contra
terceiros.
Como não é obrigação dos pais responderem pelos atos que seus filhos
praticam nas escolas, a responsabilização das infrações cometidas pelos estudantes,
fica a cargo do estabelecimento educacional no período em que os mesmos estão sob
sua guarda. A escola tem direito a ação regressiva contra os pais dos alunos, se estes
puderem responder pelos prejuízos, sem privação do necessário. Em contrapartida,
há entendimento contrário, vez que ao acolher o aluno o estabelecimento, recebe a
transferência da guarda e vigilância, sendo responsável por culpa e na vigilância no
período em que o educando está sob a vigilância do educador. Assim sendo, se a
instituição assentiu a ocorrência de danos e não efetuou seu papel, não há que se
falar em responsabilização dos pais.
O Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor – CDC são adeptos a
teoria da responsabilidade objetiva, independentemente de culpa. Visto que se
encontra a matéria regulada em ambos os ordenamentos predominando a
interpretação conciliadora que não ficará sem indenização aquele prejudicado por
ação de outrem e que ninguém há de experimentar enriquecimento ilícito, o que
aconteceria se quem deu causa ao dano, não ficasse obrigado a repará-lo.
Ficando provada a culpa do aluno, é de presumir-se a responsabilidade da
escola. Pelas condições em que acontece o fato, existem situações em que haverá a
exclusão da responsabilidade do estabelecimento de ensino, em razão de o aluno não
estar de modo direto ligado à sua atividade.

Como destaca Gonçalves (2011, p.137): “Excluir-se, pois, a responsabilidade
dos estabelecimentos de ensino superior, em que a missão é de instruir e não a de
vigiar, e o aluno não se encontram, normalmente, sob a vigilância do professor ou do
educandário. ” Mesmo com estas observações, devem as escolas de nível superior
responder pelos prejuízos que seus alunos ou terceiros produzirem a outrem dentro
do estabelecimento, como dito em tópicos anteriores.
Após a vigência do CDC, ficou esvaziada a responsabilidade indireta dos donos
de hotéis, hospedarias, colégios, etc., pois todos eles são fornecedores de serviços.
Fica estabelecido no art. 14 do CDC, responsabilidade objetiva direta para todos os
fornecedores de serviços em relação aos danos causados aos seus hospedes,
educando etc., que tenham como causa o defeito do serviço. Essa responsabilidade
tem por princípio, o dever do fornecedor de prestar serviços seguros entendendo, sem
defeito. Discute-se de responsabilidade direito, fundada no fato do serviço, e não mais
indireta fundada no fato do preposto de outrem. (CAVALIERI FILHO, 2008)
Para Venosa (2011, p.106), “incumbe à escola eximir-se da responsabilidade
apenas se provar cabalmente que o fato ocorreria inevitavelmente, isto é, caso fortuito
ou força maior. ” Portanto, para caracterização do caso fortuito ou de força maior, é
necessário que a situação possa se revestir de inevitabilidade, imprevisibilidade ou
irresistibilidade.
A Culpa exclusiva da vítima acontece quando não há interferência do agente,
pois eliminamos a causalidade entre o evento danoso e a sua situação. Por exemplo:
Sujeito conduzindo seu veículo seguindo as normas de trânsito depara-se com alguém
visando suicidar-se, onde se arremessa sob as rodas do veículo. Nesse caso, o
evento, não poderá ser imputado ao motorista-AGENTE-, mas sim, ao suicidaVÍTIMA.
3. ESTUDO DE CASO POST FACTO
O fato aconteceu durante uma aula (ago/2017) ministrada em laboratório de
informática, o aluno (vítima) se ausentou do microcomputador e esqueceu sua página
do facebook aberta, outros alunos, (agressores) que tinham realizado anteriormente,
conforme relatos de amigos e professores, várias brincadeiras de mau gosto e
provocações, ao perceberem a falha inseriram mensagens e declarações difamatórias
na página do facebook que encontraram aberta. Ao chegar em sua casa, o aluno
vítima percebeu as mensagens e mostrou aos seus pais, que excluíram, se dirigiram
a escola e transtornados solicitaram a resolução do problema ocasionado, dizendo
que iriam fazer Boletim de Ocorrências Policial para apurar o fato. A gestora escolar
e sua equipe conseguiram convencer os pais a não fazerem o Boletim de Ocorrências
e encaminhou o caso ao Conselho de Escola, que se reuniu extraordinariamente e
pediu a retratação publica dos agressores e lhes imputou pena de suspensão das
atividades escolares por 10 dias. Foi realizada pesquisa bibliográfica e para se atingir
os objetivos o procedimento técnico foi a realização de pesquisa participante com o
desenvolvimento de um projeto interdisciplinar com os alunos do 3º módulo dos cursos
Técnico em Serviços Jurídicos e em Informática.
O Projeto foi denominado de BULLYING ESCOLAR – Conscientização sobre
aspectos da responsabilidade civil. O público alvo foi de 251 alunos de uma população
de 1756 alunos regulares na instituição de ensino de acordo com lista de presença

assinada durante as palestras, conforme horários e seleção feita coordenação
pedagógica.
Após a realização das apresentações (palestras), exposição do banner e
cartazes foi feita uma consulta junto a professores da instituição de ensino sobre a
realização do projeto. Os consultados consideram que o publico alvo foi atingido, as
informações sobre as consequências legais, sob o aspecto da responsabilidade civil
das ações de bullying praticadas no âmbito escolar atingiram o objetivo de esclarecer
e alertar os alunos sobre a nocividade da prática, e principalmente de entender que
as consequências do ato responsabilizam a escola e os pais dos alunos. Foi sugerido
que o projeto seja replicado tendo como publico alvo todos os alunos da instituição no
próximo período letivo.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os pais cobram da escola. A escola responsabiliza os pais. A sociedade exige
que a escola professe valores de solidariedade e respeito ao próximo que ela mesma
ignora. É ingênuo acreditar que um único segmento seja capaz de, isoladamente,
erradicar a violência. Se a causa é a ausência de amizade, respeito e solidariedade
entre as pessoas, então o primeiro passo é resgatar essa parceria.
Além do envolvimento de professores e funcionários da escola, é também
fundamental a colaboração dos pais. A família exerce influência decisiva na vida da
criança, tanto como possível vitima de bullying, quanto como agressora. Muitas vezes,
o meio familiar acaba sendo o fator responsável pelas atitudes submissas, ou
agressivas, adotadas pela criança. Pais permissivos, ou demasiadamente protetores,
acabam por alimentar atitudes ilustradoras de bullying.
Os alunos devem ser encorajados a participar ativamente na supervisão e
intervenção dos atos de bullying. Sempre é importante lembrar que a escola deve dar
respaldo e atenção especial a esses alunos que se encorajam a comunicar
comportamentos de outros alunos envolvidos na prática de bullying, para que não
venham posteriormente a sofrer rechaços e retaliações, ou até mesmo a se
transformarem em alvos de práticas de agressão e violência. Os alunos também
podem criar regras de convivência e discuti-las com a equipe pedagógica, buscando
soluções e respeitando as diferenças de cada um (CHALITA, 2008).
O papel da instituição escolar é de fundamental importância no combate ao
bullying e também de informar suas consequências legais, cabe aos educadores não
apenas transmitir conhecimentos, mas também contribuir para a formação humana de
seus educandos, orientar, informar, ou seja, ocupar-se da educação moral dos alunos,
como proposta pedagógica viável mesmo em casos de escolas do Ensino Médio e
Técnico, às vezes é equivocado e costumeiro pensar que o adolescente já tenha
concluído sua formação como pessoa e necessita apenas de intensos conhecimentos
acadêmicos para ter sucesso no processo seletivo para o vestibular.
É importante ficar claro que se a situação chegar ao Judiciário, a justa medida
utilizada para condenar, seja quem for, será a verificação do solapamento do princípio
da dignidade da pessoa humana, apurando se houve desrespeito a direitos
fundamentais da vítima, consagrados na nossa Constituição Federal, seja pelo
enquadramento na ocorrência de bulllying a melhor forma de evita-lo deve ser o
desenvolvimento de ações preventivas.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo analisar a forma que Harry Potter conquistou seus fãs e até hoje
influencia na interação e no consumo de produtos licenciados. Já que se tornou uma franquia
mundialmente famosa que até hoje é uma paixão em comum entre adultos e crianças. Por meio de
pesquisas bibliográficas, construindo uma teia que envolve o psicológico, o emocional, a construção
narrativa e a influencia da indústria cultural. Até descobrir o ponto em que a magia lúdica de Rowling
entrou na vida dos admiradores da saga e contribuiu na socialização.
Palavras-chave: Harry Potter, Socialização, Narrativa, Crianças, Indústria Cultural.

ABSTRACT
This article aims to analyze the way Harry Potter has conquered his fans and to this day
influences the interaction and consumption of licensed products. Since it has become a world-famous
franchise that until today is a common passion among adults and children. Through bibliographic
research, building a web that involves the psychological, the emotional, the narrative construction and
the influence of the cultural industry. Until she discovered the point where Rowling's playful magic
entered the lives of the fans of the saga and contributed to socialization.
Keywords: Harry Potter, Socialization, Narrative, Children, Cultural Industry.

1. INTRODUÇÃO
Todo o sucesso da obra Harry Potter tem um ponto de partida, que foi a infância
da autora J. K. Rowling. Desde muito nova, a escritora brincava de ser bruxa,
imaginando histórias em um mundo fictício, com seres mitológicos e personagens
aventureiros. Mas foi durante uma viagem de trem, com 30 anos de idade, que
Rowling sonhou com o primeiro livro da saga e deu iniciou a sua carreira nesse nicho.
A narrativa é uma junção entre o real e o fantasioso, já que alguns personagens foram
inspirados em seus amigos e vizinhos de infância.
As exibições nos cinemas, distribuição de livros, produtos licenciados e parques
de diversão, somado a todo o poder que a franquia adquiriu com o tempo, colaborou
para que Harry Potter fosse avaliado em 25 bilhões de dólares.
Com o fim de Harry Potter em 2011, a saga renasceu em 2016 com o filme
Animais Fantásticos e Onde Habitam, com uma proposta mais adulta, mas com seres
fictícios que conquistam a criançada.
Essa distância percorrida pela saga bruxa envolveu o público e contribuiu para
a junção de pessoas com a mesma paixão, com sites oficiais como o Pottermore que,
de forma atrativa, incluíram o público ao selecioná-los para as casas, a varinha
determinada pelas características e os animais de estimação pela afinidade.
Diante disso, formula-se a pergunta da pesquisa: De que modo a saga Harry
Potter atraiu o público ao ponto de agregar pessoas de diferentes personalidades e
incentivar a produção de conteúdo referente ao mundo mágico de J. K. Rowling?
A temática de ludicidade e comunicação, por meio da obra citada, foi
selecionada pela admiração que os fãs demonstram e que só vem aumentando com
o passar dos anos. A história atrai tanto quem gosta de ler e mergulhar nas palavras
e sentimentos, quanto por quem prefere ver e analisar todos os efeitos especiais,
cores e olhares trocados.
Esse artigo propõe a análise de diversos fatores, que ligados, apresentam uma
explicação do por que uma história infanto-juvenil, que foi negada por tantas editoras
que não acreditaram em seu potencial, é hoje inspiração para não desistir de sonhos
e um impulsionador e facilitador para a socialização.
O objetivo do trabalho é mostrar como Harry Potter e tantos outros conteúdos
lúdicos como livros, filmes, jogos e brinquedos, influenciam também de forma benéfica
na formação, de modo a propiciar interação social e inspiração. Os fãs são um ótimo
exemplo, ao se engajarem em criar filmes, canais e conteúdos no YouTube e
fanfictions de seus personagens de favoritos.
E vivendo no atual contexto sociopolítico, em que a opinião alheia só é aceita
se concordar com a própria, torna-se relevante a forma que o mundo mágico de Harry
Potter abre espaço para interações entre pessoas de diferentes realidades e
aproximam gerações.
Logo, espera-se que esse artigo permita visualizar a complexidade envolvida,
não só na construção de uma história e seus personagens, ou na totalidade de como
isso atinge as pessoas, mas também na importância da tecnologia como uma
ferramenta que agrega na possibilidade de divulgação, para expressar ideias e discutir
conceitos com pessoas de outro estado.

2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada nesse trabalho será a revisão bibliográfica. Na busca
por informações confiáveis, foram selecionados arquivos por meio de banco de dados
como Google Acadêmico, SciELO e em livros contendo a bibliografia da escritora
Joanne Rowling, estudo sobre o imaginário e o real e a obra que descreve o processo
da jornada do herói. Os artigos fazem referência a questões psicológicas, sociais e
tecnológicas que complementam os conteúdos ligados a Harry Potter.
A escolha desse tipo de abordagem sugere um interesse em apresentar
diferentes tópicos, que ligados, permitem que quem leia, tenha uma perspectiva da
grandiosidade do tema envolvendo ludicidade e comunicação, e as diversas formas
que ele pode ser tratado em futuras pesquisas científicas e nas áreas da vida
cotidiana.
A pesquisa envolve a questão de como os fãs podem usar a obra Harry Potter
como ferramenta de socialização, mais do que somente interagir melhor em grupo,
mas produzir conteúdo através da prática da imaginação e divulgar por meios virtuais.
Relacionar o tema com questões como psicologia, tecnologia e comércio
através da indústria cultural, torna o assunto relevante academicamente falando,
principalmente se inserido no âmbito escolar auxiliando na maneira de se inserir nas
questões sociais atuais.
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1.

Primeiros passos ao sucesso

A saga Harry Potter é hoje uma febre mundial, tendo expandido as
possibilidades de publicação juvenil e tomando parte dos principais lugares em vendas
e exibições por anos. Porém, o caminho percorrido até que os livros chegassem às
prateleiras se deu graças a uma mulher, Joanne Rowling. Também conhecida como
J. K. Rowling, a autora se aventurou no mundo da ficção infanto-juvenil em 1995, algo
que, na época, não era de interesse comercial das editoras. Depois de ter seu
manuscrito negado por doze editoras, Rowling finalmente teve sua obra reconhecida
pela Bloomsbury e, em 1997, Harryfoi publicado na Inglaterra e, um ano depois, a
editora Scholastic. Ganhou os direitos de publicação, levando para os Estados Unidos
essa sociedade mágica complexa (SMITH, 2002).
Foi com este mesmo livro e todo o sucesso e prêmios arrecadados com as
sequências, que Rowling entrou no mundo Hollywoodiano da fama. A Warner Bros.
precisava se integrar com o Reino Unido, já que muitas produções norte-americanas
seriam mais bem desenvolvidas no país inglês (SMITH, 2002). Então, nada mais
lógico do que adaptar uma obra que apresentava potencial criativo e a realidade
literária necessária para atingir as crianças que consumiam essa fantasia e,
consequentemente a apresentavam para seus pais, criando uma rede de distribuição
que garantiria o sucesso da franquia.
A produção foi amplamente divulgada por campanhas direcionadas a diversos
meios de comunicação, como jornais, revistas e a internet - que ainda não era tão
acessível como é atualmente -, tanto pelas editoras que detinham os direitos de
publicação, quanto pela Warner Bros. Entreteniment que almejava tornar os filmes um
acontecimento de escala mundial (SMITH, 2002). Entretanto, uma das principais

chaves do sucesso da saga bruxa foi e ainda é o marketing boca a boca, ou seja, a
divulgação informal e orgânica. Essa forma de propagar uma opinião sobre o produto
é um componente essencial em qualquer vertente do comércio, pois a credibilidade e
garantia necessárias vêm de alguma pessoa já próxima do consumidor, com maior
poder de persuasão.
3.2.

Da crença infantil ao fascínio adulto

A infância é um momento em que a imaginação e o poder de acreditar em tudo
o que é dito e visto, permite que as crianças vivam em um mundo fantasioso onde
existe Papai Noel, Coelho da Páscoa, Bicho Papão e tantos outros seres imaginários,
onde elas podem ter domínio do que acontece. Isso só é possível, pois é da natureza
das crianças pequenas acreditar, de forma pouco racional, em tudo aquilo que lhes é
dito (DAWLING, 2012).
O etólogo e biólogo evolutivo Richard Dawling (2012) acredita que o fato de
crer em mitos ou histórias sem comprovação é decorrente da falta de desenvolvimento
intelectual e da capacidade de avaliar o que é real ou não. Já psicologia junguiana –
psicanálise que compreende os processos psíquicos inconscientes –, afirma que tudo
o que se aprende e é passado de geração em geração, mitos, histórias e fatos vividos,
são preservados no inconsciente como uma herança, que é utilizada no decorrer da
existência como material de interpretações, fator para se acreditar no que não é visível
(BUCHAUL, 2009).
Logo, essa capacidade de assimilar a fantasia, mesmo que agora
reconhecendo o que é real ou não, é carregada durante a vida adulta, onde contos
infanto-juvenis perdem credibilidade, mas mantém o fascínio da lembrança alegre
sentida durante a fase infantil de forma consciente ou não.
Mas como ainda existem tantas crianças apaixonadas por essa sociedade
mágica se não acompanharam a sua criação? A internet, os DVDs e a própria
memória dos adultos mantêm a história de Joanne Rowling viva. O pai ou o irmão de
hoje, por exemplo, que assistiu aos filmes, leu os livros e consome produtos
franqueados da série Harry Potter, influenciará os filhos e irmãos a adquirir a mesma
paixão. Assim, tal como outras grandes franquias, como Star Wars, por exemplo, o
fascínio pela obra é transferido como valores que devem ser compartilhados entre os
familiares e amigos.
3.3.

Jornada heroica e os arcos emocionais

A construção narrativa em histórias de herói tem um roteiro muito bem definido,
com as tramas envolvendo aventura, vilões e um final emocionante demarcado. Pode
parecer pouco, mas essa trajetória criada com dificuldades e ascensões conquista o
público, principalmente quando o protagonista tem características e emoções
semelhantes a quem vê.
A jornada do herói faz referência ao ciclo vivido pelos personagens que são
lançados na narrativa com um propósito grandioso, como vencer uma batalha e
garantir um prêmio. De Acordo com Joseph Campbell (1997, p. 17), no seu livro O
herói de mil faces, “O percurso padrão da aventura mitológica do herói é uma
magnificação da fórmula representada nos rituais de passagem: separação-iniciaçãoretorno – que podem ser considerados a unidade nuclear do monomito”.

Esse caminho inicia-se com o personagem em sua zona de conforto até ser
desperto, seja por um desafio, perigo eminente ou conflitos desconhecidos que
chegam até ele. Uma ajuda é necessária, geralmente de alguém com mais
conhecimento e mais velho. Então, o personagem parte em missão com pequenos
conflitos que, enquanto aumentam, vão melhorando a capacidade do mesmo. Durante
a batalha final, o personagem irá repensar a vida e se é possível ganhar mesmo,
podendo até mesmo morrer, mas ele retorna e ganha a luta. Chega a hora do retorno
para sua zona de conforto, mas ele já não é mais o mesmo, ele evoluiu.
Esse roteiro combina com Harry James Potter e tantas outras narrativas, pois
é uma sucessão de fatos que submerge. No final, aquela pessoa real, que não tem
tantas emoções no cotidiano ou queria poder fazer mais por algo ou alguém, se
relaciona, pois são histórias de superação do medo e da descoberta da força interior.
Histórias com uma linha de raciocínio com poucos altos e baixos se tornam
mornas demais para agradar, por isso os autores acrescentam confusões e o clímax.
Muitas narrativas criam arcos emocionais que estão diretamente ligados às mudanças
do roteiro e com as emoções que o público sente. Como, por exemplo, as obras
Romeu e Julieta, Harry Potter, Édipo e o Mágico de Oz, todas seguem a linha jornada
do herói. Em uma escala criada, há a presença de vários tipos de elos, os mais
comuns são os elos positivos – com palavras como: amor, felicidade e conquista –, e
negativos –com palavras como: morte, tragédia e sacrifício (REAGAN et al., 2016).
Essas mudanças durante a narrativa encaminham o público a ter picos de alegria e
tristeza junto com a produção.
Em Harry Potter, ele é a figura dramática principal, e toda a trama acontece em
torno dele. Aborda a questão como responsabilidade, em como seus atos geram
consequências e as consequências de terceiros influenciam na sua sobrevivência.
Muitas descobertas feitas pelo trio de protagonistas criam com o espectador
um vínculo entre quem assiste e quem é assistido. Desta forma, é possível viver junto
dos personagens toda a evolução física e emocional que percorre a infância,
adolescência e a vida adulta, cuja saga termina com a o início do ano escolar dos
filhos de Harry, Gina, Rony e Hermione, indicando a continuidade de um ciclo familiar
aos fãs.
3.4.

Identidade e Socialização

As pessoas são seres extremamente sociais, com necessidade de se integrar
socialmente. Tanto quanto isso é visto na vida real, é retratado também ao juntar na
história em destaque três pessoas completamente diferentes uma das outras, mas
que com seus defeitos e qualidades, formam o trio de ouro da Grifinória.
Hermione Granger, a garota inteligente, excluída e que sofre preconceito,
mantendo sua armadura de forte mesmo sendo mal compreendida. Harry Potter, o
órfão e salvador do mundo, aquele que transparece necessitar desesperadamente de
amigos e de todo o amor que lhe foi negado na infância. E Ronald Wesley, mais um
entre tantos filhos da família, que quer ter o reconhecimento não só pelo cabelo ruivo.
A partir dessa necessidade de ser compreendido e formar amizades, que tantos
grupos on-line de bate-papo e blogs de fanfiction foram criados. Esse espaço virtual
permite discussões de teorias, fatos, novidades e conhecimento, unindo pessoas com
sua personalidade, junto a outras, tendo essa paixão como elo.

Os grupos on-line em Facebook, Whatsapp e Instagram, muitas vezes
administrados por fã-clubes, incorporam pessoas de estados e países diferentes. É
um espaço para postagem de fotos, frases, críticas e spoilers, tanto dos filmes quanto
dos jogos, já que a produção de novos conteúdos relacionados a Harry Potter não
pararam com o último lançamento do filme da saga em 2011.
As fanfictions são histórias criadas por fãs com os seus personagens favoritos,
sem fins lucrativos (ASSUMPÇÃO; ALMEIDA, 2006). Esses blogs permitem que os
leitores desenvolvam sua criatividade pelo enredo original, mas colocando o próprio
ponto de vista e a forma como gostaria que alguns fatos ou casais acontecessem.
Com a opção de publicar nome e imagem fictícia, o escritor amador se sente livre de
julgamento para expor parte da sua linha de pensamento.
É interessante ver como as pessoas se comportam no meio virtual, tanto pela
escolha de postagens quanto pela construção de seus avatares – figuras eletrônicas
semelhantes ao usuário. São mudanças que podem ser sutis ou radicais,
principalmente quando se trata de indivíduos introvertidos fora das telas. A internet é
uma plataforma que permite a construção de uma nova personalidade que reduz essa
barreira social se levar esse costume para o cotidiano.
3.5. Indústria cultural
A indústria cultural é resultado do capitalismo e a produção em larga escala
relacionado com a arte. Mesmo que a produção de arte visando o lucro não seja bem
vista por todos, tornou acessível ao público a um preço mais baixo e em uma maior
quantidade.
Decorrente disso, diversas empresas perceberam a demanda vinda dos fãs e
passaram a produzir produtos personalizados da saga, como: itens de vestuário,
mochilas, chaveiros, mousepad, entre tantos outros que movimentam essa economia.
Mas não para por aí. Por mais que toda a criação, produção e exibição de saga
tenham perdurado por 14 anos e com o fim marcado pelo filme Harry Potter e as
Relíquias da Morte: parte 2, não era suficiente para quem cresceu assistindo esse
universo de bruxaria. A Warner, também percebendo isso, decidiu adaptar mais
alguns livros da editora Rowling. A história Animais fantásticos e onde habitam
acontece em um contexto mais adulto, com outros conflitos, outro personagem
principal e décadas antes do nascimento de Harry, com evolução nos efeitos
especiais, mas trilhando o mesmo caminho quase mitológico da primeira criação.
Ao mesmo tempo em que as aventuras não paravam no mundo imaginário, no
mundo real também não. Em 2016, localizada em Campos do Jordão, interior de São
Paulo, surgiu a EMB – Escola de Magia e Bruxaria. Os admiradores de diversos
estados podiam se inscrever para passar quadro dias intensos de atividades, aulas e
convívio social. Além de cada parte do local ser caracterizada conforme o filme, eles
se propunham a não somente ensinar magia, mas a mostrar por que é verdadeira.
Não são somente grandes produtoras que dão vida a obras de arte. A partir de
uma produção independente de fãs e uma campanha no Kickstarter – site de
financiamento coletivo – para arrecadar dinheiro, o filme que conta a vida de
Voldemort pôde ser criado com a permissão da Warner Bros., que detém os direitos
da marca (ROMARIZ, 2017). Voldemort - Origins of the Heir foi lançado dia 13 de
janeiro de 2018 pelo canal oficial da Tryangle Films no Youtube, uma vez que é uma

produção sem fins lucrativos. Até setembro de 2018, o Fan Film batia a marca de 14
milhões de visualizações.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do presente artigo possibilitou uma análise de como livros,
filmes e jogos, usando como exemplo a obra Harry Potter, pode contribuir para a
formação social do ser humano e como isso propicia uma comunicação entre grupos
com interesse mútuo. Além disso, também permitiu uma pesquisa com a construção
do comportamento infantil, que é levado à fase adulta e a maneira em que a indústria
cultural expandiu esse universo com a diversidade de produtos e formas de
visualização. E todo esse processo teve e ainda tem um grande auxílio das
plataformas digitais, que dividem com o mundo a opinião, as ideias e as produções de
pessoas comuns.
O mesmo mundo tecnológico que afasta e facilita ao dispor de compras por um
clique no conforto de casa, que resume conversas e convívio em bate papos online,
permite que obras como: filmes, documentários, fanfictions, grupos e eventos surjam
e atinjam também a vida real. A tecnologia deve ser usada como uma ferramenta para
evoluir socialmente, explorar a fantasia e liberar na vida real.
De um modo geral, a construção dos personagens e a forma que a mensagem
da obra é trabalhada, tem autoridade na maneira que esse conjunto narrativo pode
ser usado para acrescentar na visão de mundo e no jeito de agir em sociedade. Em
Harry Potter, a história ensina que o bem vence o mal, que a guerra e a intolerância
pela diferença só causam destruição e que as pessoas devem levar a vida com mais
amor. Aprofundando nos tópicos apresentados, é possível analisar até mesmo a
formação política e como pode ser usada como uma organização de intervenção
política.
Ao fazer esse estudo, foi analisado como as crianças tendem a acreditar em
tudo o que é apresentado como verdade, principalmente se for por meio dos pais. Elas
ainda estão construindo seu conceito de certo e errado, do que deve acreditar ou não
e necessitam de menos provas do que os adultos para se convencerem. Muitos
desses mitos e histórias infantis continuam vivos no inconsciente dos mais velhos,
porém subjugados pelo peso das responsabilidades e das críticas. Mas não deixam
de serem fãs, pois foram conquistados pelo heroísmo, pelos arcos emocionais e toda
a memória afetiva que é passada de geração em geração por familiares e amigos.
Abordar um tema lúdico e envolver no meio acadêmico, torna a pesquisa
acessível e atrativa para quem ainda tem medo de buscar referências e reforçar
teorias. As histórias e os audiovisuais estimulam a criatividade, a imaginação e o
desejo de criar. Harry Potter, por seu sucesso que perdura, pela somatória das
bilheterias e como antes mesmo de sua criação já consta com uma história de
superação, é só um exemplo, diante desse vasto campo que envolve jogos educativos
e de estratégia, histórias de variados gêneros e os filmes que podem ser adaptações
ou não.
Dada à importância do assunto, torna-se necessário o desenvolvimento de
outras pesquisas como: meios de facilitar adaptação e o acesso dessas obras para
deficientes, o envolvimento de filmes e seus conceitos como forma de
educomunicação e, principalmente, estudar o lado político envolvido em diversas

narrativas como modo de ensinar a população da importância de estudar os partidos
e o jeito de se fazer política no Brasil.
Diante disso, fica claro que a saga Harry Potter conquistou o público pela
construção narrativa empregada na obra (personagens, descrição do lugar criado, as
aventuras e as criaturas fantasiosas). A utilização de recursos digitais pelos fãs amplia
a forma de divulgar a história e se socializar, tanto virtualmente quanto pessoalmente,
utilizando a ficção/fantasia como assunto para conversas, debates, trabalhos
escolares e material para futuras produções. Da mesma maneira que um grupo de
admiradores de Harry Potter conseguiu se reunir para fazer um filme, qualquer pessoa
pode se inspirar e desenvolver maneiras de criar vida a uma ideia. Além disso, permite
que essa paixão literária seja passada para outras pessoas, em um ciclo.

REFERÊNCIAS
ASSUMPÇÃO, S.; ALMEIDA, F. M. Harry Potter no Orkut: a produção de Fanfiction
e
a
identidade
do
leitor
jovem.
2006.
Disponível
em:
<http://www.pucrs.br/edipucrs/CILLIJ/ciber/Harry%20Potter%20no%20Orkut%20a%2
0produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20Fanfiction%20e%20a%20identidade%20do%
20leitor%20jovem.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2018.
BUCHAUL, Sandra V. K. Harry Potter e a jornada do herói: receita do sucesso das
literaturas
de
massa.
2009.
Disponível
em:
<http://www.essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/enletrarte/article/view/1742>. Acesso
em: 25 ago. 2018.
CAMPBELL, Joseph. O herói de mil faces. São Paulo: Pensamento, 1997.
DAWKINS, Richard. A magia da realidade: como sabemos o que é verdade. São
Paulo: Companhia das Letras, 2012.
REAGAN, Andrew J. et al. The emotional arcs of stories are dominated by six
basic shapes. In: EPJ Data Science. Burlington, v. 05, n. 01. Springer Open,
nov.2016, p. 01-12.
ROMARIZ, Thiago. Voldemort - Origins of the Heir | Fan film de Harry Potter ganha
permissão da Warner para ser produzido. 2017. Disponível em:
<https://www.omelete.com.br/harry-potter/voldemort-origins-of-the-heir-fan-film-deharry-potter-ganha-permissao-da-warner-para-ser-produzido>. Acesso em: 02 set.
2018.
SMITH, Sean. J. K. Rowling: Uma biografia do gênio por detrás de Harry Potter.
Lisboa: Estampa, 2002.
SOARES, Ingrid Carvalho. Entre mitos e magia: desvendando aspectos literários
e comerciais no mundo mágico de Harry Potter. 2013. Disponível em:
<http://bdm.unb.br/handle/10483/5381 >. Acesso em: 26 ago. 2018.

DE DENTRO PARA FORA: A INFLUÊNCIA DOS CONFLITOS
INTERNOS PESSOAIS NOS CONFLITOS EXTERNOS
Brendon Willian Guedes Barbosa
Fábia Serena Pinto de Moura
Danilo Felipe dos Santos Silva Toledo
Lídia Cristina de Paula Tostes
André Danezine
Prof. Me. Miguel Adilson de Oliveira Júnior

RESUMO
Objetiva-se apresentar os principais motivos das frequentes doenças e distúrbios psicológicos
e lutas sociais, pois facilita a compreensão dos conflitos internos e externos, correlaciona-los e ver a
influência de um conflito a outra e como eles passam a funcionar com tamanha importância. O presente
trabalho é de grande relevância social, porque trata de doenças e movimentos muito atuais e entendelos é de importância vital para uma sociedade mais tolerante.
Palavras-chave: Doenças psicológicas; conflitos internos; conflitos externos; lutas sociais.

ABSTRACT
It is intended to present the main frequent reasons psychology disorder and disturbances and
social conflicts, because facilitates the internal and external conflicts, corretales tham and view the
influence of internal in the external one and how it function. The present function has a big social
relevence, because treats of internal disorders and disturbances and social movements very current
and understand them is very importante for a society more tolerante.
Keywords: Psychology disordes; Internal conflicts; External conflicts; Social conflicts

1. INTRODUÇÃO
No mundo contemporâneo, houve um grande aumento de doenças/distúrbios
psicológicas e muitas lutas sociais de movimentos em busca de direitos a minorias.
Doenças como depressão, melancolia, crises existenciais entre outras, tornaram-se
muito comuns nos dias atuais e agora sendo consideradas serias, estudos na área
são comuns, com o intuito de compreende-las melhor e possibilitar o tratamento.
Assim como as doenças psicológicas, as lutas sociais se tornaram frequentes nos dias
de hoje, movimentos LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, transexuais ou
Transgêneros), lutas por igualdade racial, igualdade de gênero, igualdade social
tomam forças e crescem cada vez mais. Com o crescimento de ambas as partes, é
importante aportar fatos e entender como as lutas e conflitos internos influenciam nas
lutas externas, podendo assim, compreender os móvitos do aumento dessas causas
e como elas são importantes para a sociedade.
2. DOENÇAS E DISTÚRBIOS PSICOLÓGICOS
2.1.

Depressão

A depressão, mesmo sendo reconhecida como síndrome clínica há mais dois
mil anos, ainda hoje é algo complexo para a compreensão, pois as pessoas nesse
estado parecem estar em busca de algo qual já tem, além de ter atitudes
autodepreciativas, e é difícil tirá-las a ideia de autodepreciar-se e é difícil compreendelas. (ALFORD; BECK, 2011)2018-09-04
Sendo uma característica da depressão, perturbação emocional, a depressão
é adjetivada como um transtorno primário emocional ou transtorno afetivo e segundo
o autor “A representação da depressão como um transtorno afetivo é tão enganosa
quanto seria descrever a escarlatina como uma ‘doença de pele’ ou como uma
‘desordem basicamente febril’”, além de apresentar definições mais atuais de
depressão:
1.
Alteração especifica no humor: tristeza, solidão, apatia.
2.
Autoconceito
negativo
associado a autorrecriminações e
autoacusações.
3.
Desejos agressivos e autopunitivos: desejos de fugir, esconder-se ou
morrer.
4.
Alterações vegetativas: anorexia, insônia, perda da libido.
5.
Alteração do nível de atividade: retardo psicomotor ou
agitação. (ALFORD; BECK, 2011, pág.17)2018-09-04

Solomon (2014) descreve sua própria experiência e definição de depressão. O
autor apresenta a depressão como uma imperfeição no amor. Ele explica o que é a
depressão partindo do pré suposto da perda do amor, que a partir dela a pessoa que
perde o amor - amor esse que, como relatado pelo próprio autor, é um sentido na vida,
pois quando as pessoas estão bem, elas encontram sentido em amar a si próprias ou
em amar outras pessoas, trabalho e até mesmo Deus – fica assolada
emocionalmente, impedindo-a de se relacionar com outras pessoas:

Quando ela chega, destrói o indivíduo e finalmente ofusca sua capacidade de
dar ou receber afeição. Ela é a solidão dentro de nós que se torna, manifesta
e destrói não apenas as conexões com os outros, mas também a capacidade
de estar em paz com sigo mesmo [...] (SOLOMON, 2014, s.n)2018-09-04

A depressão é apresentada também por Solomon (2014) como algo que
substituí o sentimento do primeiro desamparo que a pessoa sente ao ser retirado do
ventre de sua mãe, unido ao sentimento de raiva, que como dito pelo autor “[...] a raiva
se dissipa, a depressão chega para assumir o seu lugar [...]”. Ele ainda enfatiza que
há na vida, muitas situações de tristeza e estamos atreladas a solidão de um corpo
independente, e independente do as pessoas fazem, elas irão morrer e o que passou
é algo imutável, tendo uma visão niilista (Aurélio) sobre a vida, negando princípios
sociais.2018-09-04
No mundo contemporâneo pode-se achar formas mais atuais de descrição
e definição de depressão. Na arte se encontra autores que falam da depressão de
diversas formas, como Makalister em sua música:
Valsam os demônios em círculos no terraço de um corpo em ruínas
Anjos vigiam através de frestas, pontos cegos
As nuances cênicas e a dor de séculos
É preciso varrer do íntimo as chances de suicídio
Antes que se pareça o melhor caminho
Super confortável e objetivo
Rápido!
Meus últimos sonhos foram praias
Buscava coragem pra se afogar em calma
Sem soar o alarme dos guarda-vidas [...] (MAKALISTER, 2018) 2018-09-04

2.2.

Melancolia

Nas obras de Homero, é enfatizada o culto aos heróis, sua força, seu poder,
seus atos e seus discursos, sempre com a ressalva que o herói sozinho não é o
suficiente para toda sua glória, e que todos os heróis têm uma parte divina dentro de
si, porém, continuam sendo humanos, e suas conquistas não seriam possíveis sem
intervenção dos deuses. Sua grandiosidade é maior quando comparada com homens
comuns, deixando evidente seus honrosos atos. Mesmo demonstrando quão
importantes e donos de seus próprios atos são submissos aos deuses e as suas
punições que seria a loucura, e com o modelo homérico, a melancolia seria uma
punição. (FREUD, 2014)
De acordo com Freud (2014) "a lamentação que caracteriza a melancolia deve
ser entendida [...] como uma acusação contra alguém, um outro que o doente não é
capaz de identificar", mostrando que o melancólico lamenta situações culpando
pessoas
por
coisas
que
acontecem
com
si
mesmo
sem saber
com exatidão quem está culpando.
Uma definição mais contemporânea sobre melancolia, o filósofo Pondé e a
psicoterapeuta Azevedo, em um canal de vídeo no YouTube (2016) dizem a
melancolia ser parte da natureza humana uma questão de saúde, uma escolha de
aceitação da tristeza. Azevedo reforça dizendo “nós não viemos aqui para o conforto,
isso pra mim é um ponto pacífico, nós somos dor e acabou. Eu sei que é da natureza

humana [...]”, tudo isso para reforçar sua ideia de que todas as pessoas do século XXI
são melancólicas. Pondé ainda faz uma analogia com a melancolia:
Como um camaleão a melancolia deixa de ser um sofrimento que deve ser
tratado para se travestir no valor de nossa existência. No pensamento
tradicional, a melancolia é um dos quatro temperamentos, um dos modos de
ser da existência, eles determinam a maneira como nos sentimos e como nos
relacionamos com o mundo. (PONDÉ, 2016) 2018-09-05

2.3.

Crise existencial

A desigualdade racial não é um assunto novo. Ela está presente em nossa
história desde a colonização. Segundo o dicionário online Aurélio, uma das definições
da palavra crise é “manifestação súbita de um estado emocional nervoso”, já o
significado da palavra existência é “ato de existir; estado do que é ou do que existe”.
A junção das duas palavras fica “crise de existência” ou “crise existencial”
significando juntas “manifestação de um estado emocional nervoso do ato de
existir”. Isso significa que a crise existencial é um sentimento pela busca de um
sentindo ou um significado para a existência. A crise existencial se manifesta por
algumas questões, como a questão homem versus natureza, o que visa a
compreensão da posição do homem no universo perante a natureza, a relação do
ser humano com os animais, onde o homem sempre tem uma posição a cima da
natureza mas no livro “O velho e o mar” coloca o homem no seu lugar na natureza,
igualando o homem e a natureza, apresentando o homem com a compreensão de
sua “insignificância”. (HEMINGWAY, 1952; LUBRANO, 2015)
3. LUTAS SOCIAIS
3.1.

Lutas por igualdade racial

A desigualdade racial não é um assunto novo. Ela está presente em nossa
história desde a colonização do Brasil, que foi o último país a abolir a escravatura e
ainda sim, mesmo com a lei, as diferenças continuaram. Atualmente, esse assunto
anda sendo abordado mais abertamente e mais pessoas lutam e se colocam a frente
da situação para que ela seja amenizada. (HERIENGER, 2002)
O livro Corações Sujos (2000), traz à tona o preconceito para com os
japoneses, mostrando o surgimento de uma colônia estrangeira, com a numerosa
vinda de imigrantes japoneses para o país, que desenterrou ódios nacionalistas de
caráter abertamente racista. Homens públicos lutavam contra “o perigo amarelo”,
defendendo uma “teoria do melhoramento do tipo racial”. (p.32)
[...] Getúlio baixou no dia 20 de agosto de 1938 um decreto proibindo
publicações em línguas estrangeiras sem prévia permissão do Ministério da
justiça. [...] Em nome da necessidade de impedir “o cultivo demasiadamente
vivo da língua, de tradições e costumes estrangeiros numa determinada
zona”, o governo também proibira, além de jornais e revistas, a edição de
livros em línguas estrangeiras. Como praticamente todos os japoneses
educavam seus filhos na língua da pátria [...], o decreto significava que suas
crianças seriam as próximas vítimas dos problemas internos dos brasileiros.
(MORAIS, 2000, p.34-36)

3.2.

Lutas políticas

A luta política desde muito tempo é demonstrada em letras de raps de protesto.
Gabriel O Pensador enfatiza em sua música “Chega” o descontentamento com a
situação política do país, a violência, o descaso com os hospitais, a crise hídrica, a
corrupção, entre tantos outros problemas, transmitindo o sentimento do povo
brasileiro.
Chega!
Que mundo é esse?
Eu me pergunto!
Chega!
Quero sorrir, mudar de assunto!
Falar de coisa boa
Mas minha alma ecoa
Agora um grito
E eu acredito que você vai gritar junto!
A gente é saco de pancada
Há muito tempo e aceita
Porrada da esquerda
Porrada da direita
É tudo flagrante
Novas e velhas notícias
Mentiras verdadeiras
Verdades fictícias [...] (O PENSADOR, 2015)

3.3.

Luta contra cultura midiática

A mídia possui um papel muito importante nas lutas sociais, uma vez que
podem influenciar toda uma população a agirem de acordo com o que eles propõem.
Há uma certa, pode ser considerar, imposição, não só por parte política, mas de
maneira geral do que é determinado pela mídia para com as pessoas que
acompanham, o leva em alguns casos, até a revoltas populares. Dessa forma, é
sabido que há uma cultura midiática implementada aos poucos a fim de se instaurar
interesses. (CARRILHO, 2013)
Na luta travada dentro das colônias japonesas entre os Kachigumi (vitoristas) e
os Makegumi (derrotistas) e com a criação da Shindo Renmei (Liga do Caminho dos
Súditos) é notável o uso da mídia por parte de seus representantes para conquistar
adeptos à seita e persuadir o povo japonês com publicações falsas em jornais, revistas
fraudadas em gráficas clandestinas, fotos adulteradas manualmente para publicação,
de modo a acreditarem que o Japão não havia perdido a guerra.
Dezenas de edições da revista Life haviam sido fraudadas em gráficas
clandestinas. As falsificações mais frequentes se resumiam a substituição,
em caracteres japoneses, das legendas das fotografias. Depois do retoque,
a página era fotografada, reimpressa e encartada de novo no corpo da
revista. Nas reportagens sobre a cerimonia de rendição do Japão aos Aliados
[...] espadas eram acrescentadas manualmente á cintura dos representantes
japoneses, enquanto as armas dos oficiais norte-americanos desapareciam
misteriosamente [...] (MORAIS, 2000, p.183)

Segundo, TELES e SAFATLE (2010) a música foi usada como uma arma de
protesto, principalmente contra o governo, tornando-se realidade na época da ditadura
brasileira, censurando artistas e suas obras - quase todas elas ataques diretos contra
o governo – não os impedindo de fazer uso da música de protesto. Na atualidade, a
música de protesto também é usada, não necessariamente contra o governo mas
contra seus ideais, assim como na música “Até Quando?” do artista Gabriel o
Pensador, além fazer críticas ao governo, o cantor declara seu repudio contra a cultura
midiática, contra o conteúdo manipulador que os canais com conteúdo de massa
transmitiam:
[...] Ou aceita ser um saco de pancada, ou vai pro saco
A programação existe pra manter você na frente:
Na frente da TV, que é pra te entreter
Que é pra você não ver que o programado é você [...] (O PENSADOR, 2001)

4. METODOLOGIA
A escolha metodológica desse estudo foi a metodologia aplicada, qual se
baseia em pesquisa empírica, com o objetivo de formar uma sociedade mais tolerante
por meio da apresentação da relação dos conflitos internos pessoais com os conflitos
esternos. Foi realizado um levantamento de conteúdos - artigos, livros, vídeos,
músicas - que pudessem colaborar com a conscientização social desses casos.
Figura 1: Mapeamento da metodologia utilizada para o desenvolvimento do projeto
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RESUMO
Nos últimos anos, um progresso considerável foi alcançado na síntese de C-glicosídeos e o
emprego da D-glicose, como fonte de matéria-prima renovável, na obtenção de C-glicosídeos e
derivados, visa oferecer uma opção mais sustentável ao ambiente minimizando o uso de solventes e
matéria-prima fóssil. Os principais objetivos são as sínteses de cetona C-glicosídeo, cetona Cglicosídeo peracetilada e posterior derivação em oxima C-glicosídeo. Na síntese da cetona C-glicosídeo
foi obtido um rendimento de 92%, a síntese da cetona C-glicosídeo peracetilada o rendimento foi de
45%, a oxima one-poted de 73,6% e a oxima C-glicosídeo acetilada foi 83%, todas confirmadas por FTIR e RMN 13C.
Palavras-chave: D-glicose, condensação de knoevenagel, cetona C-glicosídeo, Oximas

ABSTRACT
In recent years considerable progress has been achieved in the synthesis of C-glycosides and
the use of D-glucose as a source of renewable raw material in obtaining C-glycosides and derivatives,
aims at offering a more sustainable option to the environment by minimizing the use of solvents and
fossil feedstock. The main objectives are the syntheses of C-glycoside ketone, peracetylated Cglycoside ketone and subsequent derivatization in C-glycoside oxime. In the synthesis of the Cglycoside ketone a yield of 92% was obtained, the synthesis of the peracetylated C-glycoside ketone
the yield was 45%, the one-poted oxime of 73.6% and the acetylated C-glycoside oxime was 83%, all
confirmed by FT-IR and 13C NMR.
Keywords: D-glucose, knoevenagel condensation, C-glucoside ketone, Oximes

1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, a química é apontada como solução para diversos problemas
globais originados por um modo de vida não sustentável, em virtude disso o
desenvolvimento econômico e social fica vinculado aos nossos conhecimentos em
ações sustentáveis embasadas na química verde. Neste contexto emerge a indústria
química baseada em matérias-primas renováveis, dentre as biomassas renováveis
destacam-se os carboidratos com cerca de 75% da biomassa da terra
(LICHTENTHALER; PETERS, 2004). Os carboidratos são conhecidos por serem
excelentes blocos de construções tendo D-glicose como uma das maiores cadeias de
transformação de um carboidrato em outro e, portanto, vários produtos essenciais da
indústria química podem ser obtidos a partir dela.
Os glicosídeos são moléculas orgânicas nas quais o glicídeo está ligado a um
composto não glicídico (aglicona). Geralmente os glicosídeos podem ser ligados por
ligações O-, N-, S- e C-glicosídicas ao composto não glicídico, no entanto os Cglicosídeos são mais resistentes à hidrólise tanto ácida como enzimática, onde os
outros tipos de glicosídeos são instáveis em condições hidrolíticas. Em virtude desta
característica os C-glicosídeos receberam interesse crescente nos últimos anos, pois
confere possibilidade do uso em ferramentas terapêuticas, como o desenvolvimento
de uma série de SGLT2. inibidores contra diabetes tipo II e Pro-Xylane como um
popular agente cosmético antienvelhecimento (VILLADSEN et al., 2017), além disso
vem sendo empregado no desenvolvimento de novos materiais, surfatantes e
moléculas bioativas (LALITHA et al., 2015).
A síntese direta de compostos C-glicosídeos a partir de carboidratos
desprotegidos foi principalmente alcançada por meio de condensações de
Knoevenagel, que é a reação entre um grupo metileno ativado e um aldeído ou cetona
levando à formação de um composto α, β-insaturado (CUNHA; DE SANTANA, 2012;
RIEMANN et al., 2002). O estudo dessa síntese na obtenção de cetonas C-glicosídeos
obteve bons resultados respeitando os princípios da química verde, Wang et al. (2012)
relatou a reação entre D-glicose, pentan-2,4-diona, carbonato de sódio em água a 90
ºC obtendo 86% de rendimento. A síntese de cetona C-glicosídeo, com alta
estereosseletividade e rendimentos, mostrou ser um caminho interessante para
derivação e obtenção de novos compostos. No entanto, em algumas vezes, faz-se
necessária reações de proteção das hidroxilas, como por exemplo a acetilação,
garantindo que as reações ocorram no sítio desejado, maior facilidade de trabalhar
em meio orgânico e de análise tanto cromatográfica quanto por espectroscopia.
A derivação destes compostos representa, muitas vezes, compostos de
interesse medicinal, farmacêutico e agroquímico, sendo a maioria das ferramentas
glicômicas altamente dependentes de técnicas de derivação de carboidratos
redutores, como aminação redutora e a formação de oximas, que são importantes
intermediários na síntese orgânica. A derivação da cetona C-glicosídea para formação
de cetoximas aparece como solução da manutenção da integridade do anel do açúcar
(MAKAROVA; MOISEEV; ZEMTSOVA, 2001; PRICE et al., 2010). O objetivo deste
trabalho é a síntese de cetona C-glicosídeo e sua derivação em oxima explorando
rotas desprotegidas, protegidas (acetilada) e o uso de ultrassom com a finalidade de
obter intermediários relativamente puros que possam reagir em outras etapas
formando novos derivados com bons rendimentos.

2. MEDOTODOLOGIA
2.1.

Materiais

Todos os materiais de partida e reagentes, foram comprados de fornecedores
comerciais. As reações foram monitoradas por cromatografia de camada fina. (TLC)
usando cromatoplacas de sílica em suporte de alumínio (Merck) que foram
visualizadas com lâmpada de UV (Mineralight Lamp - UVGL-25) ou reveladas com
solução ácida de sulfato cérico (CeSO4/H2SO4). A cromatografia em coluna foi
realizada usando sílica gel 60 (70-230 Mesh, - Aldrich). O banho de ultrassom usado
é Kerry Pulsatron (PUL60 – 20 KHZ). Os espectros de infravermelho por transformada
de Fourier (FT - IR) foram obtidos em um equipamento Perkin Elmer de modelo
Spectrum Two. As análises de Ressonância Magnética Nuclear de Carbono 13 (RMN
de 13C) foram realizadas em um equipamento Varian, modelo Mercury 300 MHz. Os
deslocamentos químicos (δ) foram expressos em partes por milhão (ppm), usando os
solventes deuterados: Clorofórmio (CDCl3 - 77 ppm para RMN 13C) e dimetilsulfóxido
(DMSO - 40,45 ppm para RMN 13C), como referência interna e solubilização das
amostras.
2.2.

Métodos

Síntese de Cetona C-glicosídeo (2): adicionaram-se 10 mmol de D-glicose (1),
12 mmol de pentano-2,4-diona, 10 mmol de carbonato de sódio e 5 mL de água,
mantendo sob agitação magnética a 90 ºC por 2,5 horas, a reação foi monitorada por
cromatografia de camada fina (TLC), utilizando como eluente a mistura de
diclorometano e etanol (3:1). Ao final, fez-se extrações com acetato de etila, em
seguida tratou a fase aquosa com resina Dowex (50W-X8, forma H+) até a
neutralização e evaporou a água sob vácuo. O produto foi purificado por cromatografia
em coluna, empregando como eluente diclorometano e etanol (3:1), e analisado por
RMN 13C e FT-IR.
Síntese de Cetona C-glicosídeo percetilado (3): adicionaram 10 mmol de 2;
92,8 mmol de anidrido acético e 17 mmol de acetato de sódio, mantendo sob agitação
magnética a 50 ºC por 7 horas. Ao final verteu a reação em banho de gelo e filtrou o
precipitado sob vácuo. A reação foi monitorada por cromatografia de camada fina
(TLC), utilizando como eluente a mistura diclorometano e acetato de etila (7:3). O
produto foi purificado por cromatografia em coluna, empregando como eluente uma
mistura de diclorometano e acetato de etila (7:3), e analisado por RMN 13C e FT-IR.
Síntese da (E/Z) Oxima C-glicosídeo peracetilada (4) - one-poted: adicionaram
10 mmol de D-glicose (1), 12 mmol de pentano-2,4-diona, 10 mmol de carbonato de
sódio e 5 mL de água, mantendo sob agitação magnética a 90 ºC por 3,5 horas. Ao
final, fez-se extrações com acetato de etila, em seguida tratou a fase aquosa com
resina Dowex (50W-X8, forma H+) até a neutralização. Na sequência, reagiu a fase
aquosa com NH2OH.HCl (20 mmol; 2 eq) e acetato de sódio (33 mmol; 3,3 eq)
mantendo sob agitação magnética a 50 ºC por 2,5 horas. ao final apenas evaporou o
solvente e reagiu o produto, no mesmo balão, com 116 mmol anidrido acético e 21,25
mmol acetato de sódio, mantendo sob agitação magnética a 50 ºC por 7 horas. Em
seguida foi feita extrações com acetato de etila e solução saturada de NaHCO3 até a
neutralização, então secou a fase orgânica co sulfato de sódio anidro e evaporou o

solvente sob vácuo. A reação foi monitorada por cromatografia de camada fina (TLC),
utilizando como eluente, na primeira e segunda etapa, a mistura de diclorometano e
etanol (3:1), e na última etapa a mistura diclorometano e acetato de etila (7:3). O
produto foi purificado por cromatografia em coluna empregando uma mistura de
acetato de etila e hexano como eluente (7:3) e analisado RMN 13C e FT-IR.
Síntese da (E/Z) Oxima C-glicosídeo acetilada (5): adicionaram 5,6 mmol de 2,
12,4 mmol de cloridrato de hidroxilamina, 2,8 mmol de carbonato de sódio e 15 mL de
etanol/água (2:1) sob influência de ondas ultrassonoras por 1 hora. Ao final, extraiu
com acetato de sódio, secou a fase orgânica com sulfato de sódio anidro e evaporou
o solvente sob vácuo. A reação foi monitorada por cromatografia de camada fina
(TLC), utilizando como eluente a mistura diclorometano e acetato de etila (7:3). O
produto foi purificado por cromatografia em coluna, empregando como eluente uma
mistura de diclorometano e acetato de etila (7:3), e analisado por RMN 13C e FT-IR.
A sequência de reação proposta está descrita na figura 1.
Figura 1 - Sequência de derivação proposta.

Fonte: Adaptado (MAKAROVA; MOISEEV; ZEMTSOVA, 2001; MOHAMMED; JWAD, 2011; WANG
et al., 2012).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Cetona C-glicosídeo (2): obteve-se o produto como um óleo amarelo claro com
92% de rendimento. A análise de infravermelho mostra banda intensa de deformação
axial de O-H em 3380,5 cm-1 referentes às hidroxilas do composto; banda intensa de
deformação axial normal de C=O em 1714,9 cm-1 referente à carbonila, deformação
axial de C-H (metileno) em 2921,3 cm-1, o acoplamento entre a deformação angular
no plano de O-H e as vibrações de deformação angular simétrica fora do plano de CH em 1327,3 cm-1 e as deformações axial e angular de C-O em 1074,2 cm-1. RMN de
13
C (75 MHz, DMSO-d6): δ 207,65 ppm (C-2’), 81,20 ppm (C-1); 78,42 ppm (C-2); 76,3
ppm (C-3); 74,09 ppm (C-4); 70,72 ppm (C-5); 61,59 ppm (C-6); 40.82 ppm (C-1’);
30.76 (C-3’).
Cetona C-glicosídeo percetilado (3): obteve-se o produto como pó branco com
45 % de rendimento. A análise de infravermelho mostra uma banda intensa de
deformação axial de C=O de éster do grupamento acetil (grupo de proteção) em
1743,4 cm-1 e uma alça referente à propanona em 1728,6 cm-1. Também apresenta a
banda de deformação axial de C(=O)-O de acetato em 1223,4 cm-1. RMN de 13C (75
MHz, DMSO-d6): δ 204,9 (C-2’), 170,57 (CH3COO); 170,16 (CH3COO); 169,82
(CH3COO) 169,47 (CH3COO), 75,70 (C-1); 73,94 (C-2); 73,78 (C-3); 71,49 (C-4);
68,40 (C-5); 61,98 (C-6); 45.22 (C-1’); 31,00 (C-3’); 20,68 (CH3COO); 20,62
(CH3COO); 20,57 (CH3COO).
(E/Z) Oxima C-glicosídeo peracetilada (4) - one-poted: obteve-se o produto
como um óleo claro que cristalizou em alguns dias com 73,6 % de rendimento. A
análise de infravermelho mostra estiramentos característicos de deformação axial de
C-H em 2952,6 cm-1; banda intensa de deformação axial C=O em 1753,9 cm-1,
estiramentos C=N em 1645 cm-1, banda de deformação axial de C(=O)-O do acetil em
1269,3 cm-1, estiramentos C-O de deformação axial em 1033 cm-1 e banda de
deformação N-O- em 922 cm-1. O espectro RMN indicou a presença do isômeros
geométricos (E/Z) pela presença dos sinais duplicados, RMN de 13C (75 MHz, DMSOd6): δ 163,5 e 163,2 (C-2’), 171,1 (CH3COO); 170,5 (CH3COO); 170,2 (CH3COO);
170,2 (CH3COO), 169,6 (CH3COO); 169,5 (CH3COO); 169,4 (CH3COO); 169,4
(CH3COO);168,5 (CH3COO); 168,41 (CH3COO); 76,2 e 75,70 (C-1); 75,7 e 75,0 (C2); 73,9 e 73,9 (C-3); 72,2 e 71,7 (C-4); 68,5 e 68,3 (C-5); 62,1 e 60,3 (C-6); 37,6 e
33,0 (C-1’); 16,9 e 14,1 (C-3’); 21,0 (CH3COO); 21,0 (CH3COO); 20,6 (CH3COO); 20,6
(CH3COO); 20,6 (CH3COO); 19,6 (CH3COO); 19,5 (CH3COO).
(E/Z) Oxima C-glicosídeo acetilada (5): obteve-se o produto como um óleo
claro que cristalizou em alguns dias com 83% de rendimento. A análise de
infravermelho mostra estiramentos de deformação axial O-H em 3469,6 cm-1,
estiramento de deformação axial de C-H em 2952,6 cm-1; banda intensa de
deformação axial C=O em 1747,5 cm-1 e estiramentos C=N em 1655,8 cm-1, banda de
deformação axial de C(=O)-O do acetil em 1229, cm-1, estiramentos C-O de
deformação axial em 1033,4 cm-1 e banda de deformação –N-O- em 968 cm-1. O
espectro RMN indicou a presença do isômeros geométricos (E/Z), pela presença dos
sinais duplicados. RMN de 13C (75 MHz, DMSO-d6): δ 155,4 e 154,9 (C-2’), 170,7
(CH3COO); 170,7 (CH3COO); 170,4 (CH3COO); 169,9 (CH3COO), 169,8 (CH3COO);
169,5 (CH3COO); 169,5 (CH3COO); 75,6 (C-1); 74,2 e 74,1(C-2); 72,2 e 71,7 (C-3);
68,6 (C-4); 68,4 (C-5); 62,3 e 62,1 (C-6); 37,9 e 31,0 (C-1’); 14,4 (C-3’); 21,2
(CH3COO); 20,7 (CH3COO); 20,6 (CH3COO); 20,6 (CH3COO); 20,6 (CH3COO).
Os espectros de FT-IR dos produtos obtidos podem ser vistos na figura 2.

Figura 2- Espectros de FT-IR dos produtos obtidos.

Fonte: Próprio Autor.

Os espectros de RMN 13C dos produtos obtidos podem ser vistos na figura 3.

Figura 3 - Espectros de RMN 13C dos produtos obtidos.

Fonte: Próprio Autor.

4. CONSIDERÇÕES FINAIS
As sínteses de cetona C-glicosídeos, sua acetilação e a preparação de Oximas
foram avaliadas e confirmadas por FT-IR e RMN 13C obtendo resultados satisfatórios.
As sínteses procederam com uso de solventes menos tóxicos e partindo matériaprima renovável sendo uma rota viável e mais sustentável ao ambiente.
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À CAPES pelo financiamento.
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RESUMO
Este artigo surge da interação interinstitucional entre o <omitido para revisão cega>, <omitido
para revisão cega> e o <omitido para revisão cega>, com o intuito de investigara técnica intitulada de
raku com seus diversos pontos de contato, analisando sua participação na cultura cerâmica do
município paulista de Cunha, e sua capacidade de transmitir e expressar significados culturais e
históricos, além de seu possível potencial promocional, proporcionado pelos eventos que expõem seu
processo de produção. O caminho metodológico se teve pela observação da cidade de Cunha/SP com
ênfase na sua cultura artesanal para indicar em quais pontos esta técnica interage. Como resultado, foi
observado que os eventos expositores relacionados ao emprego desta técnica possuem um potencial
notável para promover a cultura artesanal local, além de carregar consigo a sintetização de aspecto
históricos e culturais, representando grande parte do passado e presente da cultura ceramista presente
no município.
Palavras-chave: design e território, cerâmica artesanal, raku, cunha.

ABSTRACT
This article arises from the interinstitutional interaction between the <omitted for blind review>,
<omitted for blind review>, and the <omitted for blind review>, with the purpose of investigating a
technique called raku with its various points of contact, analyzing its participation in culture of the city
of. and its capacity to transmit and express cultural and historical meanings, as well as its potential
promotional potential, provided by the events that expose its production process. The methodological
path was based on the observation of the city of Cunha / SP with an emphasis on its artisanal culture to
indicate in which points this technique interacts. As a result, it was observed that the exhibiting events
related to the use of this technique have a remarkable potential to promote the local artisan culture,
besides carrying with it the historical and cultural aspects synthesizing, representing much of the past
and present of the ceramist culture present in the municipality.
Keywords: design and territory, handmade ceramics, raku, cunha.

1. INTRODUÇÃO
Este artigo surge de um discernimento que surgiu durante um diálogo entre
pesquisadores do <omitido para revisão cega>, <omitido para revisão cega>, e
<omitido para revisão cega>, artesão e proprietário do <omitido para revisão cega>,
onde foi percebida a capacidade que a técnica de cerâmica artesanal intitulada como
“raku” possui de transmitir e sintetizar a historia da cultura ceramista de cunha alem
de sua influência sobre a mesma, por ser empregada por diversos ateliers do
município, também possui grande potencial de promoção da cultura local devido ao
seu caráter espetacular, que além de atrair novos turistas/clientes para cunha, reforça
a identidade local e valoriza tanto os produtos locais como o território em si.
O <omitido para revisão cega>, local escolhido para o desenvolvimento do
presente estudo, está localizado na cidade de Cunha, interior do estado de São Paulo.
O município destaca-se pela sua carga cultural e o potencial turístico. Em 1975, se
deu o início da chegada de ceramistas oriundos de diversos lugares do Brasil e
diferentes nacionalidades. Atualmente há aproximadamente quarenta ateliês
cerâmicos na cidade.
O ceramista e proprietário do atelier é de origem chilena e tem sua vida ligada
ao trabalho com o artesanato cerâmico desde a infância. Ele se utiliza de matériaprima da própria localidade para confeccionar seus artefatos, como peças artísticas e
utilitários domésticos.
Entre as diversas técnicas utilizadas pelo ceramista estudado, foi escolhida a
técnica de raku devido as suas peculiaridades no processo de confecção e o resultado
final dos artefatos. A técnica de raku é uma forma de queima cerâmica japonesa que
leva a peça a temperaturas que atingem cerca de 1.000º C, nesta temperatura a peça
é retirada do forno e sofre uma queda abrupta de temperatura, dando origem a
craquelados no artefato, similares a rachadura.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1.

Design e Território

Lia Krucken (2009) define o conceito do Design e Território como como
“abordagens colaborativas na valorização sustentável de recursos locais: promoção
de parcerias estratégicas e de estratégias para valorização do patrimônio natural e
cultural”.
Para permitir que haja um melhor entendimento deste conceito, Machado
Junioret al (2017) e Mello et al. (2018) e desmembraram este conceito, dividindo o
Design do Território para que pudessem ser compreendidos separadamente, e
reunindo-os posteriormente para que pudesse ser melhor compreendido
Ao analisar os vários conceitos e definições a respeito da palavra “Território”, e
seguindo as conceituações apresentadas por Abramovay (1998), Cuche (2001),
Souza (2001), Nascimento e Souza (2004), Albagli (2004), Krucken (2009) eMachado
Junior et al (2017), Mello et al. (2018) definiu “território” como “uma área física ou
imaginária, composta por aspectos culturais, sociais, econômicos e históricos,
delimitada por uma ordem política ou de poder, que não se restringe obrigatoriamente
ao Estado”.

Quanto ao design, Mello et al. (2018) salienta que existem diversas definições
sobre o design, e que neste contexto é válido focar na definição dada por Löbach
(2001, p. 14), que o define como “um processo de resolução de problemas atendendo
às relações do homem com seu ambiente técnico”.
Olhando sob esta perspectiva, o conceito de designjá não se limita apenas ao
projeto de produtos físicos ou digitais, masse expande como um método holísta que
permite encontrar soluções únicas para diversos tipos de problemas, independente de
tangibilidadeou configuração (MELLO et al., 2018).
O design aplicado ao território pode gerar benefícios para a sociedade local
promovendo a valorização da cultura local além de reforçar a identidade
territorial, o que pode fazer com que o turismo regional seja mais atraente,
além de promover os recursos naturais, a cultura local, o comércio e a
qualidade de produtos locais e processos de fabricação, atuando na
economia regional, provendo melhor qualidade de vida para os cidadãos
locais.(MACHADO JUNIOR et al., 2017 p. 4)

A aplicação do Design e Território tem como seu foco o produto aliado ao
contexto em que foi produzido, pois este é o “resultado de uma rede, tecida ao longo
do tempo, que envolve recursos da biodiversidade, modos tradicionais de produção,
costumes e também hábitos de consumo” (KRUCKEN, 2009, p. 17).
Machado Junior et al (2017) salienta também que o foco do design e território
não contempla apenas aspectos físicos, pois ele também se atém ao conjunto de
elementos sociais, culturais regionais e históricos com o objetivo de identificar e
promover “identidade territorial” que segundo Krucken (2009, p. 4):
Podem ser considerados como elementos que constroem a identidade de um
território: regime político, manifestações culturais e religiosas, recursos
materiais e construtivos, aspectos demográficos, da natureza e geografia,
tradições e propostas artísticas.

Na visão de Mello et al. (2018), estes aspectos devem ser incorporados pelos
produtores locais para que possam ser expressos e solidificarem a integração entre a
cultura local, os produtos acabados e a matéria prima local, e para Machado Junior et
al (2017), tais aspectos devem ser acentuados e expressos nos produtos, para que
sejam relevantes e expressivos o suficiente para serem percebidos pelas pessoas que
os obtém, de forma a incrementar valor tanto ao produto em si, como ao território onde
se originou.
2.2.

Raku

Com sua origem no Japão feudal, raku é uma técnica cerâmica que surgiu no
século XVI, usada nas cerimônias de chá, a produção tradicional de uma peça
cerâmica com esta técnica contava com um processo completamente manual, pois
assim seu criador poderia expressar sua individualidade diretamente para a pessoa
que fosse consumir o chá (MORAIS, 2018).
Embora tenha sua tradicionalidade no processo de modelagem, pintura e
queima, hoje em dia o rakué aplicado em peças produzidas em tornos, podendo ser
posteriormente transformadas manualmente, em busca de manter o conceito de

expressionismo inicial, ou até aplicado em artefatos cerâmicos produzidos através de
moldes (geralmente de gesso), se tornando uma técnica de aplicação de engobe e
queima.
A aplicação da técnica é realizada após a aplicação do esmalte sobre a peça
já em ponto de biscoito (denominação que define uma peça cerâmica que passou pelo
processo de secagem composto de uma queima em até 800ºC por oito horas), o
processo entre a coleta da matéria prima e o artefato finalizado foi descrito pela Figura
1:
Figura 1: Processo de confecção de um artefato cerâmico

Fonte: Mello et al. (2018)

Segundo Morais (2018), o processo de aplicação desta técnica consiste em
retirar as peças incandescentes do forno, com o esmalte no ponto de fusão ou próximo
ao mesmo, e depositá-los em um ambiente (geralmente um tambor metálico, ou algo
similar) com algum material de fácil combustão (serragem, folhas secas ou
equivalente) e coberto por este mesmo material.
Logo após o calor das peças incendiar este material, o ambiente é tampado,
criando uma atmosfera redutora, que faz com que não haja oxigênio suficiente para
que o carbono que emana da argila seja consumida, formando então o monóxido de
carbono, que consome o oxigênio presente no esmalte, gerando mudança na
coloração dos óxidos colorantes e criando uma camada externa de detritos
carbonizados, que é retirada à partir de um choque térmico quando a peça é retirada
do ambiente de redução, e atacada com produtos abrasivos (como esponja ou
similares).

3. Metodologia
A aplicação metodológica deste trabalho tem como base o estudo sobre a
cidade de Cunha/SP, verificando sua história e seu cenário atual.
A cidade de Cunha/SP está situada próximo à mata atlântica caracterizada
como estância climática e possui fácil acesso logístico entre São Paulo e Rio de
Janeiro, com vários eventos culturais durante o ano.
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2017), Cunha é o maior município do estado de São Paulo, com área de 1.407,250
km, atualmente com 21.866 habitantes, ganhou autonomia política e caracterização
como cidade em 1858.
A Figura 2 demonstra o mapa territorial da cidade de Cunha-SP e suas
principais divisas. O município de Cunha integra-se ao Vale do paraíba, com seus
limites geográficos contrastando com Ubatuba, São Luiz do Paraitinga, Lagoinha,
Guaratinguetá, Lorena, Silveiras, Areias, São José do Barreiro, Angra dos Reis e
Paraty.
Figura 2 – Mapa de Cunha-SP

Fonte: IBGE (2018)

O município possui relevância em sua arte, gastronomia e locos turísticos, com
dois parques estaduais, cachoeiras, grutas, e é perpassada por um trecho da Estrada
Real, antigo caminho do ouro em que as riquezas de Minas Gerais eram transferidas
ao porto de Paraty/RJ com destino a Portugal (SILVA et al. 2017).
Em virtude às novas vias de escoamento de materiais, a Estrada Real foi se
tornando um caminho com menor volume de trespação, resultando na diminuição da
importância do município paulista em relação ao cenário nacional.

Quanto ao artesanato local, o município de Cunha/SP é referência em produção
de cerâmica artesanal, iniciadas por mulheres que produziam apenas panelas de
barro, e alavancada pela migração de artesãos que migraram para a cidade na década
de 1970, quando um grupo composto de seis pessoas, sendo estas três de origem
japonesas, uma de origem portuguesa, e dois brasileiros, que formaram o Ateliê do
Antigo Matadouro (SILVA, 2016).
Segundo Ukeseki (2011), este grupo trouxe o conhecimento, e introduziu no
município o forno Noborigama, e a aplicação da técnica japonesa que hoje é
conhecida e amplamente propaga no município, o raku, além de processos de
esmaltação. Composto por cinco câmaras integradas em aclive, Cunha possui o maior
forno Noborigama da américa latina, e quinto maior do mundo, além do primeiro forno
a lenha de alta temperatura sem fumaça da América Latina.
Cada ateliê possui suas especificidades, ressaltando experiências anteriores,
técnicas e influências dos artesãos. É importante entender as qualidades de cada
objeto cerâmico que, além de sua beleza material e do design, apresenta significados
ricos do próprio artesão e da cultura de seu território.
O ateliê do Antigo Matadouro destacou-se por elementos como (SILVA, 2016,
p. 108):
A assinatura como forma de evocar a autoria dos trabalhos; a introdução do
esmalte como elemento estético e estrutural; o torno elétrico como ferramenta
de modelagem; o ateliê como espaço de criação, o forno enquanto estrutura
construída com tijolos refratários; e a queima em alta temperatura.

E 40 anos após o grupo do Matadouro se estabelecer no município, levando
além de capacidade de produção de trabalho autoral, artesanal, artístico, utilitário,
expresso nos mais variados estilos pessoais, hoje em dia a cerâmica artesanal é o
principal aspecto do município, que tem se transformado em um polo de gestação de
ideias alternativas nas áreas filosóficas, artísticas, ecológica, e espiritual. (MORAIS,
2016).
Esta movimentação resultou na promoção e da cultura ceramista de Cunha,
atraindo tanto os cidadãos de Cunha quanto as pessoas de outros cidades, estados e
até de outro países, que estabeleceram um atelier na cidade e hoje vivem de produzir
artefatos cerâmicos, consolidando um importante polo de arte cerâmica do Brasil e da
América do Sul, caracterizado pela diversidade técnica, geométrica, forma,
criatividade e estética em sua produção, contendo atualmente mais de 20 ateliês
relacionados à cerâmica artesanal na cidade (MORAIS, 2016).
4. Resultados e discussão
4.1.

Os eventosrelacionados à abertura de fornos

A cidade de Cunha é conhecida por sua cerâmica, principalmente pelos
eventos que demonstram parte de seu processo de produção, o exibindo como uma
atração turística, as “Aberturas dos fornos” são eventos que ocorrem geralmente
quatro vezes ao ano, onde após explicações e demonstrações a respeito do processo
produtivo dos artefatos cerâmicos, os ceramistas abrem as camadas do forno,
revelando as peças que foram produzidas, compartilhando assim as surpresas e
encantamentos ao ver as peças prontas serem retiradas do forno.

Tal evento tão chamativo não só atraiu turistas, como também inspirou os
artesãos locais a buscarem maneiras de atrair mais clientes através da exibição de
teus processos, gerando assim diversos eventos relacionado à queima das peças e
abertura dos fornos.
Então vários ateliers pequenos começaram a realizar suas próprias
demonstrações baseadas em suas técnicas e modos de produção, e foi onde a
“queima aberta de raku” (apresentações da aplicação da técnica geralmente aberta
para a comunidade ou grupos específicos) surgiu em vários pontos da cidade.
A aplicação da técnica de raku possui um grande potencial como espetáculo,
pois é constituída de elementos chamativos e espetaculares, como as peças
incandescentes sendo retiradas do forno, o fogo gerado pela combustão dos
elementos incendiários, e a fumaça gerada pela abertura ambiente de redução de
oxigênio além de permitir o acompanhamento do processo e a transição da peça com
apenas a aplicação do engobe em um artefato cerâmico único, com efeitos
característicos e singulares.
Com o intuito de compreender a estrutura organizacional de tal evento, e
despertar o interesse de pessoas que teriam seu primeiro contato com a produção de
artefatos cerâmicos artesanais, o grupo de pesquisa Projeto de Produto e Tecnologias
Sociais vinculado ao PPG - DTI do UNIFATEA e em parceria com o PPG - DTecS UNIFEI e Ateliê Adamas em Cunha/SPrealizou um evento (Figura 2) que constituiuse em duas etapas, a primeira, realizada no dia 10 de junho de 2017, consistia em
palestras sobre materiais cerâmicos e a produção artesanal, e a segunda, realizada
no dia 24 de junho de 2017, integrava a produção dos artefatos,resultando em um
espetáculo que demonstra toda a aplicação da técnica e expõe o resultado da mesma,
fazendo com que as pessoas não olhem para a peça como apenas um objeto
cerâmico, mas sim o fruto decorrente de toda aquele processo, gerando assim uma
nova percepção sobre o produto, e atribuindo valor tanto ao produto em si, como ao
local em que foi produzido.
Figura 3: Realização do workshop no ateliê Adamas

Fonte: Mello et al. (2018)

5. CONCLUSÃO
O workshop de cerâmica foi uma forma de popularização da ciência, tecnologia
e sociedade, além de uma forma de aproximação entre a universidade e a sociedade,
buscando interagir conhecimentos empíricos e conhecimentos técnicos. Conhecer
todo o processo de confecção dos artefatos confeccionados com a técnica de raku,
permitiu entender as dinâmicas e detalhes da confecção e a reação do público ao
presenciar tal espetáculo.
Esta técnica está presente em diversas partes da cerâmica de cunha, seja na
história, pois carrega consigo toda a história antiga vinda das cerimônias de chá, como
também a história local, trazida através da migração dos artesãos que se
estabeleceram em cunha que montaram o grupo do Matadouro, que vem há mais de
quarenta anos consolidando a cultura artesanal do município; Na cultura, pois diversos
outros artesãos passaram a aplicar esta técnica em seus ateliers, além do
desenvolvimento e execução de espetáculos envolvendo o processo de aplicação da
técnica, contribuindo enormemente para a popularização da técnica e crescimento da
cultura cerâmica artesanal do município;Na arte, pois é uma forma de expressão
artística semigual, onde a individualidade do artesão é transmitida diretamente para a
mão do usuário final, além de ser um processo com resultado imprevisível, dando
àcada peça uma singularidade específica, tornando-a única, pois é impossível
reproduzir o efeito de uma peça com exatidão.
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UM ESTUDO SOBRE A ICONOGRAFIA DE SÃO MIGUEL ARCANJO
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RESUMO
Este artigo apresenta o estudo sobre a iconografia de São Miguel Arcanjo e sua indumentária,
refletindo por que o santo da Igreja católica em sua iconografia é apresentado como um soldado romano
do período correspondente ao sec. II D.C. Apontando a importância dos anjos e arcanjos, para a Igreja
Católica como ícone da crença entre os fiéis. Definindo o que é iconografia e indumentária,
especificamente sobre o objeto de estudo, o arcanjo.
Palavras-chave: Iconografia; Arcanjo; São Miguel.

ABSTRACT
This article presents the study on the iconography of Saint Michael the Archangel and his dress,
reflecting why the saint of the Catholic Church in his iconography is presented as a Roman soldier of
the period corresponding to sec. II D.C. Pointing out the importance of angels and archangels, for the
Catholic Church as an icon of belief among the faithful. Defining what is iconography and clothing,
specifically about the object of study, the archangel.
Keywords: Iconography, Archangel, Saint Michael

1. INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta o estudo sobre a iconografia de um arcanjo considerado
santo na perspectiva da Igreja Católica, que é representado com a armadura de um
soldado romano do sec II D.C. Apontando o que a Igreja Católica apresenta sobre o
arcanjo e também no contexto de suas aparições registrado na bíblia e na história.
Neste estudo, analisará o porque do Arcanjo São Miguel em sua iconografia
está paramentado com uma indumentária de um soldado romano, apontando-a
diferença, entre indumentária e vestimenta, que dentre outras coisas distingue-se pelo
fato que esse termo é usado quando se fala ou descreve alguma época específica,
facilitando assim seu entendimento e comportamento.
Uma vez que iconografia é o estudo de qualquer representação de imagem.
Onde o ícone surgiu nos primórdios do cristianismo, com os afrescos encontrados nas
catacumbas nos arredores de Roma, berço e sede da Igreja Católica.
1.1 Os Anjos e Arcanjos
Quando se fala sobre os anjos e arcanjos, seres celestiais, há um conceito
errado, porque confundem ou a grande maioria acha que tem os mesmos significados.
Porém, no catolicismo a igreja os denomina, pois ela entende que cada ser celestial
criado por deus, tem uma missão no plano divino.
Uma vez que, os arcanjos são aqueles que recebem uma missão especial de
deus, fazendo a ponte entre os homens e ele. Dessa maneira trazem as mensagens
de deus aos homens ou alguém em especial, transmitindo a mensagem para que se
cumpra o plano divino na terra.
De acordo com as sagradas escrituras, bíblia e a tradição da igreja católica,
somente se sabe o nome de três anjos arcanjos e desempenham papéis importantes
ao longo da história do povo de deus, que sempre os acompanhou em sua jornada na
terra desde o início de todas as coisas.
As Sagradas Escrituras e a Tradição da Igreja deixam-nos entrever dois
aspectos a respeito dos anjos. Por um lado, o anjo é uma criatura de Deus,
que está sempre diante d’Ele, orientada, com todo o seu ser, para o Senhor.
Os três nomes dos arcanjos que celebramos, na Liturgia, terminam com a
palavra hebraica “El”, que significa “Deus”. Ele está inscrito não somente nos
seus nomes, mas também e, principalmente, em sua própria natureza. A sua
verdadeira natureza é a existência em vista d’Ele e para Ele. O segundo
aspecto que caracteriza os anjos está precisamente ligado ao primeiro: eles
são mensageiros de Deus e O trazem aos homens, abrem o Céu, e, assim,
abrem a Terra. Justamente, porque estão na presença do Senhor, eles
podem também estar muito próximos de nós. (UEDA, 2018)

O primeiro a ser citado por ordem bíblica é o Arcanjo São Rafael, seu nome
significa: “Deus Cura”, aparece no antigo testamento, no livro de Tobias, foi enviado
justamente para curar por intermédio de Deus, seu pai Tobit da cegueira e sua noiva
Sara que era atormentada por um demônio que não conseguia ter a noite de núpcias
quando se casava, pois este demônio matava seus maridos, antes de desposá-la. E
todos aqueles que sofrem de algum mal físico ou espiritual, recorrem a este arcanjo,

pedindo pela sua intervenção, que Deus os livre e afugenta todos os males. É
padroeiro dos médicos e enfermeiros.
O Arcanjo São Gabriel, aparece tanto no antigo como no novo testamento seu
nome significa: “Emissário do Senhor” ou “Deus é meu protetor”, é o arcanjo portador
que traz as boas notícias de Deus, para com seu povo.
No livro de Daniel que narra a história deste profeta de Deus, teve a missão de
revelar para o mesmo, o significado de uma visão que ele teve e posteriormente o
destino a favor de Israel, quando estavam no exílio.
No novo testamento é citado no evangelho de São Lucas e anuncia para
Zacarias que mesmo com idade avançada, sua esposa lhe daria o filho que tanto
rogaram para Deus, que viria a ser o profeta, João Batista.
Mas sua missão mais importante foi anunciar para Virgem Maria, que ela era a
escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, por ela viria a salvação do mundo,
do messias prometido e anunciado pelos profetas, que se chamaria Jesus, o Emanuel
que significa “Deus Conosco” e que dividiria a história da humanidade. É padroeiro
dos comunicadores e carteiros.
O Arcanjo São Miguel, é o príncipe da milícia celeste, seu nome significa:
“Quem como Deus”, indicando que não há nada no universo que possa se comparar
ou que seja maior que o próprio Deus, que segundo a tradição cristã foi o criador de
todas as coisas e existe desde o sempre.
Está na frente das batalhas de Deus, principalmente contra a serpente infernal,
o dragão, diabo, tem várias denominações bíblicas, mas é Lúcifer, o anjo de luz, criado
por Deus, mas teve inveja de seu criador e rebelou-se contra Ele, junto com outros
anjos.
Foi o Arcanjo São Miguel, que o expulsou do paraíso, junto com os outros anjos
rebelados, que foram condenados para o inferno e como não pode destruir Deus, veio
para a Terra tentar corromper seus filhos.
Sendo assim, São Miguel tem a missão de guardar embaixo do seu escudo
todos os filhos de Deus, os protegendo do maligno que quer que eles se percam e
não alcancem a salvação, afugentando-os com sua espada para as profundezas do
inferno.
Estes são os dois anjos arcanjos, junto com São Miguel que a Igreja Católica
reconhece oficialmente com nome, que acompanham e guiam a humanidade desde
sempre, para que encontrem seu propósito na Terra e principalmente encontrem-se
com Deus.
Como dizia Santo Agostinho, Deus é mais íntimo a cada um de nós do que
nós mesmos. Nesse sentido, os anjos falam a nós do que constitui o nosso
verdadeiro ser, do que, em nossa vida, com muita frequência, está escondido
em nosso mundo interior. Eles nos chamam a nos reentrarmos em nós
mesmos, tocando-nos da parte de Deus. Por isso, nós também deveríamos
nos tornar anjos uns para os outros, anjos que nos afastam dos caminhos
errados e nos orientam sempre de novo para Deus. Somos chamados a nos
tornar anjos, mensageiros de Deus, que ajudam as pessoas a encontrar a
sua verdadeira natureza, a si mesmas, e a viver a sua vocação, o chamado
de Deus. (UEDA, 2018).

1.2 São Miguel Arcanjo e suas aparições
O Arcanjo São Miguel, é o príncipe da milícia celeste, seu nome significa:
“Quem como Deus”, indicando que não há nada no universo que possa se comparar
ou que seja maior que o próprio Deus, que segundo a tradição cristã foi o criador de
todas as coisas e existe desde o sempre.
Está na frente das batalhas de Deus, principalmente contra a serpente infernal,
o dragão, diabo, tem várias denominações bíblicas, mas é Lúcifer, o anjo de luz, criado
por Deus, mas teve inveja de seu criador e rebelou-se contra Ele, junto com outros
anjos.
Foi o Arcanjo São Miguel, que o expulsou do paraíso, junto com os outros anjos
rebelados, que foram condenados para o inferno e como não pode destruir Deus, veio
para a Terra tentar corromper seus filhos.
Sendo assim, São Miguel tem a missão de guardar embaixo do seu escudo
todos os filhos de Deus, os protegendo do maligno que quer que eles se percam e
não alcancem a salvação, afugentando-os com sua espada para as profundezas do
inferno.
Suas aparições aos homens são registradas desde os primeiros séculos, dentre
várias que se têm relatos com reconhecimento da Igreja, destacam-se duas.
A primeira é quando São Miguel aparece ao imperador romano Constantino no
ano de 312 D.C, que estava prestes a travar uma batalha com Maxêncio.
São Miguel apareceu-lhe para ampará-lo, numa tarde ensolarada,
apontando com as pontas dos dedos para cima, Constantino voltou seus olhos aos
céus e o mesmo viu, o sinal de uma cruz reluzente, com as iniciais de Jesus Cristo,
escrita em grego.
O Arcanjo apontando para a cruz, disse-lhe: 'Com este sinal vencerás’. Ainda
não entendendo o que esta mensagem significava, o Arcanjo apareceu-lhe novamente
em sonho, explicando-lhe, o que deveria fazer para vencer seu opositor.
A interpretação era que Constantino mandasse confeccionar um estandarte
com o sinal que lhe mostrou e o mesmo fosse levado por um soldado à frente das
tropas no campo de batalha na hora do confronto.
Conforme São Miguel lhe explicara, o imperador assim o fez, confeccionou o
estandarte com uma cruz e as iniciais do nome de Jesus e foi para o confronto contra
seu inimigo.
A batalha foi árdua, mas confiante que Deus por intervenção de São Miguel
estava lutando ao seu lado, conseguiu derrotar Maxêncio, que quando recuou e tentou
fugir, morreu afogado no rio Tibre.
Constantino junto com seu exército entrou vitorioso em Roma, com o
estandarte à frente das tropas. Dessa maneira, deu-se por completo seu processo de
conversão ao cristianismo e cessando por vez, após três séculos a perseguição dos
cristãos, publicando um decreto, determinando que se abolisse qualquer tipo de
represália contra a Igreja e seus membros.
Além disso mandou erguer uma nova cidade com o nome de Constantinopla,
atual Istambul, consagrando-a ao próprio Deus. No exato local, em que São Miguel
lhe aparecera, mandou construir uma igreja robusta em sua honra.
A segunda aparição de São Miguel, que se destaca é do Monte Gargano, no
século V, onde um pastor de ovelhas que tem o mesmo nome do monte, localizado

na cidade italiana de Siponto. Um dia uma de suas ovelhas escapa e vai para o alto
de um monte, ele então com mais alguns homens sobem ele, no intuito de resgatar o
animal.
Encontrando a ovelha bem no alto do monte, na entrada de uma enorme gruta
e após várias tentativas de prendê-la sem êxito, resolveram sacrificá-la para
aproveitarem sua carne. Quando o próprio Gargano lançou a flecha para matá-la, esta
em pleno ar fez uma curva, como que uma força invisível a desviasse de seu trajeto
inicial e voltasse contra ele próprio, ferindo-o.
Todos os que presenciaram o fato sobrenatural, ficaram espantados e logo que
desceram do monte, foram até ao bispo e relataram o ocorrido. Tomando nota dos
fatos, o então bispo teve o discernimento de pedir para que toda a comunidade fizesse
um jejum de três dias e orasse para que o próprio Deus, mandasse algum sinal ou o
que este fenômeno significava.
Decorridos os três dias, o próprio São Miguel apareceu ao bispo da região e
explicou-lhe que aquele fato com o pastor foi realizado por seu intermédio, para
mostrar que aquele local estava sobre sua guarnição e que sempre estará protegendo
a Igreja de Cristo e seus fiéis das investidas do maligno. A gruta era para ser
transformada em um templo dedicado em honra à São Miguel, para reavivar a fé dos
cristãos e devoção para com Deus.
Após que o bispo teve essa revelação, imediatamente propagou ela para o
povo que ao tomar conhecimento da interpretação, todos subiram a montanha
inclusive o bispo para fazerem suas preces e logo perceberem que a gruta era bem
iluminada, espaçosa e que somente necessitava de uma pedra para fazer de altar e
começar as celebrações naquele local.
Aquela simplória gruta, com o passar do tempo se tornou o mais importante
santuário dedicado ao Arcanjo São Miguel do mundo, recebendo fiéis de todas as
nacionalidades.
Há vários relatos de verdadeiros milagres que ocorreram por aqueles que
pediram ao Arcanjo uma graça e foram alcançados.
Porque teria Deus escolhido este local para a devoção a São Miguel Arcanjo
e aos Espíritos Celestes? Não sabemos. Mas sabemos que certamente Ele
quis nos mostrar a importância da devoção ao grande Arcanjo São
Miguel, para proteger a cada um de nós e a Igreja dos ataques do demônio.
(Aquino, 2014)

O santuário ao longo de sua existência, foi visitado por inúmeros santos e
papas. No ano de 1987, agora então santo o Papa São João Paulo II, lá esteve,
declarando e reafirmando, que de fato o demônio existe e a importância da proteção
de São Miguel, contra as suas maldades.
A Igreja reconhece que São Miguel é o seu próprio sustentador em todas as
suas lutas para a defesa e a difusão do Reino de Deus sobre a Terra, sendo cultuado
como defensor da Igreja, protegendo-a do maligno e padroeiro dos agonizantes,
porque na hora da morte, fica à seu cargo apresentar as almas diante de Deus, para
que sejam julgadas por Ele, prestando conta de todos os seus atos bons e ruins
quando estava na Terra.

1.3 Iconografia e os santos
Iconografia, é o estudo de qualquer tipo de representação de imagem, seja ela
pintura, gravuras, esculturas, desenhadas ou produzidas em qualquer lugar e dos
mais variados materiais. Dessa maneira:
A iconografia nasce nas catacumbas dos primeiros cristãos para os quais as
representações visuais tinham um significado bem diferentes daqueles dos
pagãos. Por exemplo, a palavra peixe, em grego ichthús, que para os pagãos
simbolizava a fecundidade; para os cristãos representava a fórmula do Credo;
com efeito, nas letras que formam a palavra peixe, são sintetizadas as iniciais
da antiga fórmula da profissão de fé: Jesùs Christòs Theoù Yiòs Sotèr (JesusCristo-Filho-de Deus-Salvador) (LICARI, 2014 p.18)

Ou seja, nos primeiros séculos da era cristã, a igreja primitiva quando reunida
para orações e celebrar a santa ceia, hoje no que se diz respeito à missa, nas
catacumbas de Roma, ainda escondidos por medo da perseguição do império
romano, se encontrou os primeiros afrescos em que se desenhavam com o intuito de
veneração ao próprio Deus e deixar ou construir uma memória, uma vez, que não se
sabia quanto tempo a perseguição iria durar.
As gravuras encontradas por escavações arqueológicas remetem ao sec. II, e
tinha nas paredes vários desenhos tanto representações do Antigo, mas do Novo
Testamento e até mesmo alguns inscritos, tanto fragmentos de orações como de
algumas passagens bíblicas.
Descobriu-se também, a representação de um homem cercado de ovelhas ou
carregando uma em seus ombros, remetendo a imagem de Jesus como ‘o bom
pastor’, como é narrado por São João em seu evangelho, “Eu sou o bom-pastor;
conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim, como meu Pai me
conhece e eu conheço o Pai. Dou minha vida pelas minhas ovelhas” (João 10, vers.
14-15).
Após o fim das perseguições dos cristãos, proveniente de um decreto do
imperador Constantino no sec. III. Começou a ser pintado os ícones com a imagem
da representação do próprio Cristo e até as cores tinham um significado como o azul
do seu manto, representando sua humanidade e a sua túnica vermelha,
representando a sua divindade, pois é o Deus Filho, segunda pessoa da Santíssima
Trindade, contrapondo assim o que o Papa São João Paulo II disse no Ângelus sobre
o Cristo: “somos convidados a manter fixo o olhar em Jesus, rosto humano de Deus e
rosto divino do homem”.
Ainda o Catecismo da Igreja Católica (CIC), define os ícones cristão como:
Todos os sinais da celebração litúrgica fazem referência a Cristo: também as
imagens sagradas da Mãe de Deus e dos santos. De facto, elas significam
Cristo que nelas é glorificado; manifestam a nuvem de testemunhas que
continuam a participar na salvação do mundo e às quais estamos unidos,
sobretudo na celebração sacramental. Através dos seus ícones, é o homem
à imagem de Deus, finalmente transfigurado à sua semelhança, que se revela
à nossa fé. (CIC, nº1161 p. 326).

Sendo assim, o ícone para os cristãos é a representação que nos remete aos
céus, nos ajudando a entrarmos em oração e conectando com Deus, o que difere dos
ídolos uma vez que estas imagens vêm ocupar o lugar de Deus, isto sim é uma falta
grave, segundo o magistério da Igreja e diz respeito ao primeiro mandamento: “amarás
a Deus sobre todas as coisas”
Ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solenemente que esses fiéis
praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus,
a Igreja reconhece o poder do Espírito de santidade que está nela, e ampara
a esperança dos fiéis, propondo-lhes os santos como modelos e
intercessores. Os santos e santas foram sempre fonte e origem de renovação
nos momentos mais difíceis da história da Igreja. A santidade é a fonte
secreta e o padrão infalível da sua atividade apostólica e do seu dinamismo
missionário. (CIC, nº 828 p. 238).

Portanto, os ícones ajudam os fiéis a ter um contato mais íntimo com Deus,
contando com a intercessão dos santos, homens e mulheres que quando tiveram na
Terra fizeram sua vontade e transbordaram em meio as adversidades, a santidade
que todos devem buscar, e intercedem pelas causas diante de Deus, os que pedem
seu auxílio, para conseguirem uma graça.
1.4 O que é uma indumentária?
Pode-se dizer que a indumentária se difere de vestimenta ou roupa, pelo fato
que quando se usa este termo específico, está falando de uma determinada época,
auxiliando a descrever como este período era, ficando mais fácil de entende-lo,
localizando-o no tempo.
Nesse contexto dá para se ter uma noção de como vivia e comportava a
sociedade da época, levando em consideração seus trajes e moda que se usava, no
período em que se quer analisar.
Uma vez que no início dos tempos, o homem a grosso modo, apenas cobria
para atender a necessidade de se proteger do frio e do calor, para garantir sua
sobrevivência.
Com o passar do tempo, a vestimenta ganhou um outro sentido, não era
somente trajes para a proteção do homem. Tornou-se realmente uma “arte” o vestirse, trazendo e implícito na roupa de seu usuário, desde qual classe social o mesmo
pertencia, dano para se ter uma noção de qual região era.
Ou seja, a indumentária com seus ornamentos com a vestimenta, tomou o seu
lugar de destaque, há milênios com o surgimento das primeiras civilizações formando
assim as sociedades. Logo, a forma de se vestir tornou um símbolo de poder e status.
A primeira nação que se tem registro a usá-la, para mostrar status e sua
posição social, foi a do Egito antigo há 3.000 A.C.
Nos primórdios as túnicas usadas eram bem simples feitas de algodão e
brancas, sem nenhum tipo de costura ou adorno, tinha apenas um buraco por onde
se passava a cabeça. Os egípcios usaram o branco por muitos séculos, pois eles
consideravam uma cor sagrada.
Somente por volta do ano 1.550 A.C, que apareceu as primeiras vestes com
tingimentos de outras cores.

Muitos ainda acreditam que os romanos ditaram a moda em sua época, mas
na verdade apenas imitaram o modo de vestir dos egípcios.
Uma vez que eles os romanos absorveram a moda egípcia, com o diferencial
que as túnicas de quem tinha mais posse eram mais largas, pois podiam comprar mais
tecidos.
1.5 A indumentária de um soldado romano
A indumentária de um soldado romano que remete ao sec. II D.C, usava-se
para a proteção de sua cabeça com um capacete primeiramente de bronze, que
posteriormente foi substituído por um de ferro, por este metal ser mais barato. Cobria
toda a cabeça até a nuca, a parte frontal tinha uma viseira móvel ou flexível contendo
em alguns modelos um protetor para o maxilar, ainda por cima do capacete tinha-se
o costume de ornarem com um penacho de plumas vermelhas.
Seu torso, ou seja, a parte correspondente do peitoral até seu abdômen era
colocado uma couraça encobrindo tanto essa parte frontal como suas costas, sendo
composta por duas largas placas de metal. Ainda usavam uma toga que era amarrada
nos ombros indo até os joelhos.
Nos ombros e braços cingiam-se com compridas faixas de aço.
Usavam-se uma saia de couro com um cinto largo em que portavam em sua
bainha uma espada, carregando um escudo.
Em seus pés colocavam sandálias robustas com solas grossas contendo várias
tiras de couro que a amarravam e entrelaçavam-nas até o tornozelo, somente as
pontas dos dedos ficavam para fora e encobriam as pernas com perneiras, compondo
dessa maneira, toda a indumentária de um soldado romano.
1.6 Iconografia de São Miguel Arcanjo
Sabe-se que a Igreja Católica venera os três Arcanjos e São Miguel é cultuado
e venerado desde os primeiros séculos, é o único dentre os três que segundo o
catolicismo há registro de suas aparições fora das sagradas escrituras, como por
exemplo e se pode conferir mais acima deste artigo, sua aparição ao imperador
Constantino, no início do sec III D.C.
Nas imagens São Miguel aparece com as asas abertas, significando que são
seres celestiais especiais, criados por Deus para servirem à Ele, protegendo todos os
seus filhos das ciladas do maligno.
Ele é representado com uma armadura de um soldado romano, pois é o
príncipe da milícia celeste, pode-se dizer que São Miguel é o general do próprio Deus
que na grande batalha descrita por São João no livro de Apocalipse, foi o próprio
Arcanjo que liderou o confronto contra Lúcifer e os anjos que se rebelaram contra
Deus, coube à ele também expulsá-lo do céu junto com os anjos decaídos; “houve
então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o Dragão. O
Dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram. E já não houve
lugar no céu para eles” (Apocalipse 12, vers. 7- 8).
Essa amadura também tem uma relação com a passagem bíblica descrita na
epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo seis, onde fala da armadura do cristão,
representando a justiça e a proteção divina contra os males físicos e espirituais.

A espada de São Miguel apontada para o dragão embaixo de seus pés, tem
seu significado tanto nesse mesmo capítulo da epístola aos Efésios, como também
numa passagem da epístola aos Hebreus que se diz: “porque a palavra de Deus é
viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes e atinge até a divisão
da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do
coração” (Hebreus 4, vers. 12). Significando que assim como pela espada São Miguel
derrotou o demônio, todos aqueles que recorrem com fé para com Deus, Ele também
intervém cumprindo sua palavra, necessário permanecer na palavra de Deus e tendo
um coração contrito, com intenções justas e voltado para Ele.
A balança que São Miguel carrega em sua mão, representa a justiça de Deus,
que sempre é justo, condena o que é errado e protege o correto, combatendo sempre
o mal.
O demônio está abaixo dos pés de São Miguel, porque foi ele que o derrotou,
para lembrar que Deus sempre protegerá e defenderá seus filhos do demônio e de
suas tentações, lutando e intervendo nas batalhas deles, dano sempre a vitória.
As correntes vêm para reafirmar que o demônio já está condenado, acorrentado
e derrotado, aprisionado ao inferno estando protegidos de suas ações e só será
atingido quem afastar de Deus ou desviar de seus caminhos e proteção.
O manto vermelho vem para nos lembrar do amor de Deus para conosco e ele
envolve a cada um e por isso os protege e defende das artimanhas do maligno e dos
espíritos maus, dano o livramento e a libertação espiritual e física.
Algumas imagens ainda São Miguel aparece carregando o estandarte com o
seu lema em latim: “Quis Ut Deus”, significando “Quem como Deus?”.
2. CONCLUSÃO
Este artigo teve o intuito de esclarecer o que é a iconografia, mostrando sua
origem e como a mesma é usada pela Igreja Católica. Tendo como objeto de estudo
o arcanjo São Miguel.
Apresentando a iconografia e a indumentária e como os seus elementos
representa na imagem do arcanjo.
Dessa maneira, o presente artigo reuniu informações que contribuem para que
se tenha uma visão da importância da veneração das imagens no catolicismo. Uma
vez que seu objetivo é ajudar o fiel a ter um momento profundo de oração,
contemplação voltado para Deus. Podendo até mesmo dizer que o ícone de uma
forma geral é como uma fotografia que nos remete ou lembra de alguém. Assim
também são os ícones, que nos faz lembrar de Deus. Ou de uma pessoa que
enquanto na Terra fez sua vontade, comprovada por milagres, foram canonizadas e
os denomina como santo, que auxiliam como intercessores diante de Deus e rogam à
Ele as graças que algum devoto seu ou o que recorre à ele pede para apresentar sua
causa diante de Deus e ser atendido.
Portanto, como foi visto e segundo a tradição cristã os anjos acompanham a
humanidade, principalmente o arcanjo São Miguel, é revestido com uma indumentária
de um soldado romano, pois intervém nas lutas dos filhos de Deus, protegendo-os e
livrando-os de todo e qualquer mal seja ele físico ou espiritual.
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A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO EM
CUIDADOS PALIATIVOS AO PACIENTE IDOSO EM UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA
Clarice de Andrade
RESUMO
O processo de envelhecimento é algo inevitável na vida do ser humano, isso acarreta um
crescimento do número de idosos em todo mundo, aqui no Brasil essa ocorrência está cada dia mais
perceptível. Este fator aumenta a quantidade de pessoas idosas internadas em leito de Unidade de
Terapia Intensiva sem prognóstico de cura, isto leva à necessidade se ofertar os cuidados paliativos,
definidos pela OMS como sendo uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida dos pacientes,
tendo como foco principal a melhoria da dor física, psicossocial e espiritual, e não a cura. Para tanto a
assistência do enfermeiro é de relevante importância, uma vez que o objetivo primordial da enfermagem
é o cuidar, sendo que sua assistência direta auxilia no sucesso dessa medida terapêutica, surgiu o
interesse em aprofundar sobre a importância do enfermeiro na assistência ao idoso em UTI.
Palavras-chave: Enfermagem; Idoso; Unidade de Terapia Intensiva; Cuidados paliativos.

ABSTRACT
The aging process is something inevitable in the life of the human being, this causes a growth
of the number of elderly people in the whole world, here in Brazil this occurrence is more and more
noticeable. This factor increases the number of elderly people admitted to the Intensive Care Unit bed
without a cure prognosis, which leads to the need to offer palliative care, defined by the WHO as an
approach that aims to improve the quality of life of patients. main focus is the improvement of physical,
psychosocial and spiritual pain, not healing. Nursing care is of paramount importance, since the primary
objective of nursing is caring, and its direct assistance helps in the success of this therapeutic measure,
the interest in deepening on the importance of the nurse in the care of the elderly in ICU.
Keywords: Nursing; Old man; Intensive care unit; Palliative care.

1. INTRODUÇÃO
O envelhecimento é algo que ocorre gradualmente, ou seja, a pessoa começa
a envelhecer a partir do nascimento. No entanto é no final da terceira década que
aparecem as primeiras alterações, tanto funcionais como estruturais (DA COSTA
SILVA; MINERVINA, 2013).
O processo de envelhecer se dá pelo declive de funções de vários órgãos e
sistemas, e pode ser definido como uma evolução paulatina e uma insuficiência em
manter a estabilidade homeostática do organismo. Esse fator tem mudado uma
alteração na dinâmica populacional de todos os países, o que acarreta discussões e
preocupações com relação às carências desse novo público, especialmente na saúde
e, principalmente na assistência hospitalar (PEDROSA et al., 2014).
Com o avanço da terapia intensiva e sua grande evolução nos últimos 20 anos,
no mundo e aqui no Brasil, a expectativa de vida teve um aumento significativo e
agregado a este fator o número de pessoas idosas cresceu, assegurando um período
de vida mais longo. Como destaque a UTI recebe então a maioria dos pacientes
idosos em fase terminal, isso devido a tecnologia e recursos humanos capacitados
que proporcionam uma assistência especializada o que leva há uma prorrogação da
vida desse paciente (DA COSTA SILVA; MINERVINA, 2013).
Atualmente as Unidades de Terapia Intensiva estão com uma sobrecarga
devido ao aumento da população, isso se dá ao fato de pacientes acima de sessenta
anos ocuparem a maioria dos leitos, por conta dos agravos que os assolam, sendo
necessário intervenções e internações nesta unidade, com cuidados intensos e que
precisam da assistência de profissionais especializados, bem como o uso de materiais
e equipamentos com tecnologias avançadas (LEÃO, 2017).
Analisando a problemática de dar assistência ao paciente idoso em fase
terminal, nota-se a importância em se voltar à atenção para cuidados em que a cura
não é o objetivo, mas sim proporcionar uma melhor condição de vida em seu momento
final de vida (QUEIROZ et al., 2018).
Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2002, descreve cuidados paliativos
como um tratamento que visa melhorar a qualidade de vida dos pacientes e de suas
famílias que passam por problemas associados a doenças que colocam em risco a
vida. O tratamento visa a prevenção e alívio do sofrimento, através da identificação
precoce, avaliação e tratamento da dor, psicossocial e espiritual. Esse tipo de cuidado
tem perspectiva nas necessidades, e não nos diagnósticos do paciente, voltada assim
ao controle de sintomas, não tem função curativa, busca preservar a qualidade até o
final da vida (DA COSTA ARAUJO; BRUSTEIN, 2013).
Nesta proposta, a assistência do enfermeiro é essencial para o sucesso da
intervenção prestada, pois os cuidados devem ser integrais, focados nas
necessidades do paciente, considerando a autonomia do paciente. Todavia, é
perceptível a insuficiência de unidades hospitalares que proporcionem a oferta desse
cuidado ofertado de maneira particularizada, assim como é visível a deficiência no
ensino ao falar da atuação do enfermeiro frente a temática “paciente terminal”
(BARROS et al., 2012).
O tema escolhido, tem como finalidade pesquisar na literatura a importância do
enfermeiro em cuidados paliativos a idosos em UTI, levando em conta que suas ações
podem auxiliar no sucesso dessa medida terapêutica.

O objetivo geral dessa pesquisa é analisar a assistência do enfermeiro em
cuidados paliativos frente ao idoso que se encontra internado em leito de UTI em sua
fase final de vida.
Como objetivos específicos o trabalho apresenta:
• Descrever sobre cuidados paliativos em pacientes idosos em UTI
• Apontar a importância do Enfermeiro nos cuidados paliativos
Desta forma, realizar um estudo sobre a importância do enfermeiro em
cuidados paliativos ao idoso em UTI tem como finalidade elencar a necessidade de
as unidades hospitalares reverem suas assistências em relação ao idoso sem
prognóstico de cura em leito de UTI, um problema que afeta diretamente nos cuidados
desse paciente, uma vez que algumas intervenções causam sofrimento e dor, tanto
no idoso como em seus familiares.
A relevância científica deste estudo se apresenta a partir do momento que os
cuidados paliativos é uma medida terapêutica que auxiliará no processo final de vida
desses idosos de forma digna ao lado de seus familiares, recebendo assistência
adequada por toda equipe multiprofissional, especialmente do enfermeiro.
1.1 O Processo de Envelhecimento
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
atualmente, são 24 milhões de pessoas acima dos 60 anos e, em 2025 esse número
poderá chegar a 34 milhões, o que tornará o Brasil o país na sexta posição entre as
nações com maior população de idosos, principalmente acima de oitenta anos, devido
esse crescimento da perspectiva de vida do brasileiro, aparecem novos desafios à
saúde pública (LEÃO, 2017).
Conforme De Aquino e Dantas (2017), ressaltam a importância em se pensar
em um atendimento onde os cuidados alcancem esses idosos, cuja longevidade
acarretam o aparecimento de doenças crônicas degenerativas, fator considerado o
novo perfil da sociedade brasileira. A pessoa idosa com mais de sessenta anos é mais
propensa a apresentar agravos e doenças crônicas e, interfere diretamente na
qualidade de vida.
O processo de envelhecer se dá pelo declive de funções de vários órgãos e
sistemas, e pode ser definido como uma evolução paulatina e uma insuficiência em
manter a estabilidade homeostática do organismo. Esse fator tem mudado uma
alteração na dinâmica populacional de todos os países, o que acarreta discussões e
preocupações com relação às carências desse novo público, especialmente na saúde
e, principalmente na assistência hospitalar (PEDROSA et al., 2014).
Dessa forma, o país vem organizando-se para responder às crescentes
demandas da população idosa. Em 2003 o Governo Brasileiro instituiu o Estatuto do
Idoso, o qual ampliou a resposta do Estado e da Sociedade às necessidades de saúde
dessa população (BRASIL, 2003). No ano de 2006, o Ministério da Saúde publicou o
documento das Diretrizes do Pacto pela Saúde, em que a saúde do idoso aparece
como uma das seis prioridades pactuadas pelas três esferas de governo. Ainda neste
ano, foi aprovada a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que trouxe como
objetivo principal recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos

indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas, determinando ser alvo dessa
política todo cidadão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de idade (LEÃO, 2017).
O envelhecimento é algo que ocorre gradualmente, ou seja, a pessoa começa
a envelhecer a partir do nascimento. No entanto é no final da terceira década que
aparecem as primeiras alterações, tanto funcionais como estruturais (DA COSTA
SILVA; MINERVINA, 2013).
A senescência acarreta a necessidade de ofertar um cuidado e assistência de
qualidade à pessoa idosa, a qual já se encontra no processo de doença, como
neoplasias, demências e cardiopatias (CRIPPA, 2015). Essas situações podem tornar
esses idosos debilitados, em razão da combinação da doença crônica e as
modificações oriundas do envelhecer e, mesmo com todo avanço da tecnologia e
excelentes profissionais durante o período de tratamento acaba por não conseguir
uma melhora clínica (QUEIROZ et al., 2018).
Sendo assim, Pedrosa et al., 2014, afirma que os efeitos causados a partir do
envelhecer do ser humano precisam ser notados, especialmente na saúde, uma vez
que é notório a falta de infraestrutura mínima para sanar as necessidades dessa
população, em espaço físico, em programas cuja ações e intervenções estejam
voltadas ao atendimento de qualidade para esse idoso, bem como uma equipe
especializada e competente para realizar os cuidados com garantia de sucesso
qualitativamente e quantitativamente.
1.2 Cuidados Paliativos em Unidades de Terapia Intensiva
Regularmente as questões que envolvem o processo de adoecimento acaba
gerando, tanto nos profissionais bem como nos familiares, um imenso desejo de que
possam ser encontradas opções de melhoria da doença durante o processo
alternativo de tratamento e possível cura. (QUEIROZ et al., 2018).
É frequente deparar em unidades hospitalares pacientes idosos portadores de
demências de todos os tipos ou portador de sequelas graves neurológicas, com esses
fatores é importante ressaltar sobre a conscientização de descaso em que esses
pacientes estão sujeitos e oferecer um atendimento digno e de qualidade (DE
FREITAS; DE ALMEIDA, 2018).
Neste contexto há um enorme empenho nos dias atuais com a proposta de
mudar a cultura da assistência na fase final de vida. O cuidado paliativo é uma forma
de cuidar que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida, amenizar e prevenir o
sofrimento do paciente através do controle dos sintomas, assistidos por uma equipe
multiprofissional, onde o importante são os cuidados e não a cura, dessa forma aceitar
o limite da vida é uma característica primordial desse cuidado. (WITTMANN-VIEIRA;
GOLDIM, 2012)
Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2002, descreve
cuidados paliativos como um tratamento que visa melhorar a qualidade de vida dos
pacientes e de suas famílias que passam por problemas associados a doenças que
colocam em risco a vida. O tratamento visa a prevenção e alívio do sofrimento, através
da identificação precoce, avaliação e tratamento da dor, psicossocial e espiritual (DA
COSTA ARAUJO; BRUSTEIN, 2013).
A origem dos Cuidados Paliativos vem do Movimento Hospice, criado por Cecily
Saunders e alguns colaboradores, os quais propagaram essa filosofia do cuidar a nível

mundial, tendo assim dois elementos essenciais. O primeiro relaciona ao controle
eficaz da dor. Já o segundo refere-se aos cuidados que englobam as áreas
psicológicas, sociais e espirituais dos pacientes e de seus familiares (DE ANDRADE
et al., 2012).
O foco do cuidado paliativo não é o processo de cura, e sim um método
destinado a amenizar os efeitos negativos que a doença ocasiona na vida do paciente
e consequentemente da família. Deve integrar a prática do profissional de saúde, sem
levar em conta o estágio em que se encontra a doença. Tem como um dos objetivos
principais aumentar a qualidade de vida aos dias, sendo este um desafio a toda equipe
uma vez que o processo de cura cede lugar ao cuidar. (DA COSTA ARAUJO;
BRUSTEIN, 2013).
A equipe multiprofissional é composta pelos seguintes profissionais:
Na filosofia do CP a equipe inclui especialidades médicas, enfermeiras,
psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
assistentes sociais, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, conselheiros
espirituais e sacerdotes. Todos esses profissionais são importantes, uma vez
que a medicina paliativa objetiva identificar e dirimir os problemas
relacionados à internação, na esfera física, psicológica, espiritual e social.
Neste cenário, uma boa comunicação entre os envolvidos é fundamental (DE
FREITAS; DE ALMEIDA, 2018).

No Brasil ainda há poucas unidades que oferecem este tipo de cuidado em
suas unidades hospitalares o que demonstra claramente uma falta de inserção dos
cuidados paliativos e o sistema de saúde, mesmo a Organização Mundial da Saúde
ter colocado como prioridade há mais de uma década. Devido a este fator, processo
de cuidados paliativos necessita de uma equipe multiprofissional e, que a mesma
esteja qualificada e especializada, de forma que atenda preste o atendimento
adequado e necessário em sua totalidade (BARROS et al., 2012).
A Unidade de Terapia Intensiva é o espaço hospitalar para onde são levados
os doentes que exibem enfermidades agudas ou crônicas que precisam ser
observados de forma rigorosa devido alto risco de piora e até mesmo óbito, sendo
necessário uma vigilância contínua dos sinais e sintomas clínicos (GULINI, 2016).
Com o avanço da terapia intensiva e sua grande evolução nos últimos 20 anos,
no mundo e aqui no Brasil, a expectativa de vida teve um aumento significativo e
agregado a este fator o número de pessoas idosas cresceu, assegurando um período
de vida mais longo. Como destaque a UTI recebe então a maioria dos pacientes
idosos em fase terminal, isso devido a tecnologia e recursos humanos capacitados
que proporcionam uma assistência especializada o que leva há uma prorrogação da
vida desse paciente (DA COSTA SILVA; MINERVINA, 2013).
A UTI da atualidade precisa ter um equilíbrio entre o paliativísmo e o processo
de cura em situações críticas, uma vez que esta unidade não deve ser somente
realizar tratamento agressivo, mas sim auxiliar paciente e seus familiares a decidirem
de maneira sábia sobre o fim da vida (COELHO; YANKASKAS, 2017).
Conforme afirma BARROS et al., 2012, os cuidados paliativos dentro as
Unidades de Terapia Intensiva possuem ações cujo foco são os pacientes em
condições críticas, sem possibilidades de cura. Para tanto se faz necessário haver
entre a equipe e família desse paciente um entendimento sobre os cuidados que visam

melhorar desconfortos físicos e psicológicos, proporcionando assim um findar mais
digno e tranquilo com a presença dos seus familiares.
A enfermagem como parte integrante da equipe multidisciplinar, é de relevante
importância para atuar dentro da UTI e, tem o grande desafio de atender com
eficiência e ter a sensibilidade no processo de cuidar, sem deixar de valorizar o ser
humano. Para que isso acorra, faz-se necessário o cuidado integral do paciente, e a
equipe cabe ter a sensibilidade em escutar e atentar às necessidades da pessoa
idosa, uma vez que estas anseiam ter um relacionamento com os profissionais
fundados no respeito, carinho e atenção, de maneira a ajudá-los no processo de morte
(QUEIROZ et al.,2018).
Segundo estudo realizado por Gulini 2016, afirma que:
Para contornar a dificuldade de avaliação prognóstica, foram estabelecidos
alguns critérios clínicos para cada doença ou para cada condição clínica, que
auxiliam nesta decisão de encaminhar aos Cuidados Paliativos. Alguns
destes critérios dizem respeito a condições mórbidas específicas, como
Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC), Doença Pulmonar Obstrutiva
Crônica (DPOC), Câncer, Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), Demência e
outras doenças degenerativas progressivas. Indicadores não específicos,
como perda ponderal progressiva, declínio de proteínas plasmáticas, perda
funcional também são utilizados.

Sendo assim, devido as várias intercorrências em UTI nas 24 horas de
atividades, a escolha dos cuidados paliativos deve ser sempre verificada, com cautela
pelos profissionais e, deve ocorrer de maneira integral envolvendo a todos os
profissionais e especialmente o paciente e seus familiares (DE FREITAS; DE
ALMEIDA, 2018).
1.3 O Idoso em Unidade de Terapia Intensiva
Atualmente as Unidades de Terapia Intensiva estão com uma sobrecarga
devido ao aumento da população, isso se dá ao fato de pacientes acima de sessenta
anos ocuparem a maioria dos leitos, por conta dos agravos que os assolam, sendo
necessário intervenções e internações nesta unidade, com cuidados intensos e que
precisam da assistência de profissionais especializados, bem como o uso de materiais
e equipamentos com tecnologias avançadas (LEÃO, 107).
O fato de ser hospitalizado, para a pessoa idosa, simboliza um tempo de medo,
insegurança, incerteza um período de fragilidade e, como muitos locais não estão
estruturados para sanar as necessidades de um tratamento mais amplo e extensos,
ou até mesmo devido a condição grave em que se encontram, esse indivíduo é então
encaminhado à UTI (PEDROSA et al., 2014).
Pode-se citar que dentro das condições clínicas que levam o idoso à internação
em UTI, destacam-se: insuficiência respiratória aguda, cardíaca, renal aguda, choque
séptico e hipovolêmico. Entre outras situações, são observados durante a internação
desses idosos, que os mesmos já vêm de outra hospitalização, ou de outros serviços,
e residência, lugar onde sua saúde encontrava-se precária. A partir desse quadro,
entende-se que, ao ser admitido na UTI, deve-se levar em conta, não só a idade, mas
também os outros vários fatores como, se há uma ou mais doenças associadas, que
podem vir a descompensar a partir da gravidade da patologia agudizada, entender o

grau de gravidade da doença que culminou na internação em UTI, a alta
hospitalização neste setor, que poderá vir a provocar complicações e óbito deste idoso
(Leão, 2017).
Por conta disso a equipe multidisciplinar que atua em UTI precisa sempre
reavaliar este paciente idoso para estar atenta a evolução clínica destes pacientes,
isto compreende redirecionar o foco da assistência e considerar a necessidade de
cuidados paliativos quando o mesmo já não responde mais positivamente ao
tratamento ofertado. (COELHO; YANKASKAS, 2017).
No Brasil, conforme pesquisa realizada por Pedrosa et al., 2014, as internações
em leito UTI por pacientes idosos chegam à metade e, no tocante ao fator óbito, em
uma UTI adulto, acaba tendo uma ocorrência de 28% a 62% desses pacientes idosos.
É um fator de elevada preocupação, uma vez que devido à alta necessidade e a
quantidade de leitos ser pequena, faz com que esse recurso seja limitado a este idoso,
sendo essencial um critério de admissão que levam em conta a profundidade e grau
de emergência do paciente, bem como uma previsão do tempo de tratamento, uma
maneira de assegurar a terapêutica necessária a este idoso.
Desta forma é imprescindível a qualificação do profissional que irá trabalhar em
UTI, sendo necessário oferecer a estes uma educação continuada, principalmente
com relação aos cuidados paliativos, uma vez que é um tema que na maioria das
unidades é pouco elencado e conservado durante a assistência e no período de
faculdade. Com isso, este profissional pode oferecer uma assistência de qualidade
nas unidades onde é de suma importância no atendimento ao paciente considerado
critico dentro do hospital (BARROS et al., 2012).
1.4 Assistência do Enfermeiro ao Idoso em UTI
O ato de cuidar é considerado a base da enfermagem e cuidar de um paciente
que se encontra em sua terminalidade requer do enfermeiro estudos específicos para
controle e manejo da dor e sobre o processo de morte. O enfermeiro que trabalha em
UTI precisa saber sobre esse tema, uma vez que este setor tem diversas formas de
tratamento, inclusive intervenções que tem por objetivo o aumento de sobrevivência a
todo custo, o que por vezes acaba sendo banal. Esse tipo de assistência é utilizado
em muitos casos por profissionais desconhecerem sobre cuidados paliativos (DE
OLIVEIRA FREITAS; PEREIRA, 2013).
Dentro da equipe multidisciplinar a enfermagem está sempre à frente no sentido
de ofertar cuidado, tranquilidade e aconselhar os familiares dos pacientes durante o
período de internação. Neste contexto, o êxito durante o processo de cuidar vem do
vínculo estabelecido entre o paciente e enfermagem, assim como da vontade desses
em prestar os cuidados na fase final de vida do paciente (SOUSA; ALVES, 2015).
Em sua pesquisa Barros et al., 2012, afirma que:
Além da formação acadêmica para que o enfermeiro possa efetivamente pôr
em prática as estratégias de cuidados paliativos se faz necessário que seu
emocional esteja em equilíbrio, para assistir o paciente e sua família frente à
terminalidade, realçando ainda a importância do mesmo como elo chave
dentro da equipe paliativista.

Para Queiroz et al., 2018, a pessoa idosa ao necessitar passar por um
tratamento a longo prazo envolto por procedimentos difíceis e muitas que muitas
vezes causam dor, tanto ela como a família terão que passar um tempo extenso no
hospital, devido ao fato de não ter indicação de retorno ao lar, isto acarreta um apego
da família com a equipe, de forma especial, a enfermagem, marcada no respeito e
confiança.
Na presente proposta, afirma BARROS et al., 2012, que a assistência do
enfermeiro é essencial para o sucesso das intervenções prestadas, considerando a
autonomia do paciente. Porém, Sousa e Alves 2015, ressalta algumas dificuldades
que no dia-a-dia o enfermeiro acaba se deparando, uma delas é a falta de treinamento
e suporte emocional apropriados, o que acaba acarretando numa qualidade de
atendimento reduzida. Ao se deparar com uma condição complexa as habilidades do
profissional traduz-se em perceber e tentar utilizar tanto os recursos pessoais assim
como os do meio onde se encontra.
Conforme Sousa e Alves 2015, revelam que ainda é restrito falar sobre a morte
e cuidados paliativos na formação de enfermeiros, especialmente dentro de UTI, bem
como a dificuldade de encontrar profissionais capacitados e preparados para atuar
nessas situações. Outro fator é a unidade não possuir protocolo de cuidados paliativos
o que dificulta o trabalho a ser dispensado a este idoso.
Oferecer Cuidados Paliativos em enfermagem é experienciar instantes de amor
e compaixão, mostrar ao paciente uma findar com dignidade, a convicção que não
estarão sozinhos, ofertar um cuidado voltado para todo ser e melhora e controle da
dor. Por isso a enfermagem em especial o enfermeiro no que diz respeito ao cuidado
técnico, é excepcional em avaliar a dor e seus efeitos, o que auxilia em possíveis
complicações e como trabalhar as dificuldades que aparecem no decorrer dos dias
(DE ANDRADE et al., 2012).
Sendo assim, o enfermeiro é de relevante importância na equipe de cuidados
paliativos, isso pela essência na formação que é o cuidado, e desempenha papel de
enorme responsabilidade, uma vez que o tempo todo está em contato com o paciente
bem como sua família (DA COSTA ARAUJO; BRUSTEIN, 2013).
2. METODOLOGIA
O presente trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica, ou seja, um estudo
descritivo de caráter histórico documental, que teve como base de pesquisa as
produções científicas nacionais relacionadas ao assunto nos últimos 06 anos.
A pesquisa utilizou o método descritivo qualitativo assumindo a forma de
pesquisa bibliográfica por procurar estudar a metodologia através de referências
teóricas adquiridas em literaturas e informações existentes a respeito do tema
estudado, como enfatizado por Lakatos (1996) o qual coloca que a pesquisa
qualitativa exige atitudes fundamentais, tais como: abertura, flexibilidade, capacidade
de observação e interação do investigador com os atores sociais envolvidos, têm
como premissa que outras relações possam ser apreendidas no transcurso do
processo de investigação, dada a própria dinamicidade da realidade.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os cuidados paliativos de maneira geral englobam os cuidados integrais aos
pacientes idosos cujo tratamento de cura já não respondem mais, sendo necessário
priorizar o conforto e amenizar a dor.
Na UTI onde são encaminhados os pacientes críticos e a maioria deles são
idosos com doenças que não tem mais prognóstico de cura, neste sentido é de
fundamental importância que as equipes estejam preparadas para avaliar e em
conjunto com o paciente e familiares sobre a decisão desses cuidados, para não
realizarem intervenções fúteis que irão prolongar o sofrimento desse paciente idoso.
Para dar uma assistência de qualidade é imprescindível a atuação de uma
equipe multidisciplinar, no qual o enfermeiro está inserido, e poderá dar um suporte
através das observações clínicas e psicológicas do paciente idoso, uma vez que a o
cuidar e essência da enfermagem. Por ser integrante dessa equipe e estar perto dos
familiares o enfermeiro tem o compromisso da comunicação entre paciente, família e
profissionais da unidade.
Nos dias atuais pode-se observar a falta de implantação de protocolos de
cuidados paliativos em muitas UTIs dos hospitais, pois prevalece a ideia de cura a
qualquer custo, assim como a dificuldade que os enfermeiros em trabalhar e atuar em
sua totalidade devido a carência na sua formação, uma vez que as faculdades pouco
abordam o assunto sobre cuidados paliativos.
Enfim, foi possível alcançar os objetivos do estudo, analisar e descrever a
importância da assistência do enfermeiro nos cuidados paliativos ao paciente idoso
internado em unidades de terapia intensiva.
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RESUMO
Os desafios tecnológicos encontrados na próxima geração de veículos interplanetários estarão
em romper a barreira das velocidades hipersônicas, ou seja, quebrar o paradigma das longas distâncias
em período de tempo curto. Desenvolver sistemas de propulsão e materiais que possam promover e
suportar velocidades hipersônicas criando materiais inteligentes que atendam e se adaptem a tais
situações será o ponto crítico para este desenvolvimento relacionado com a aceleração e
desaceleração na reentrada atmosférica. É preciso ter compreensão do efeito da carga
aerotermodinâmica na nova classe de materiais, as cerâmicas UHTC, com alta resistência mecânica,
alta condutividade térmica e extremamente leves. O objetivo deste trabalho é investigar o mecanismo
de degradação das amostras à base de ZrB2 – SiC, testado em túnel de plasma, sob fluxo hipersônico
Mach 5. O jato de plasma hipersônico de ar comprimido promove o ambiente ablativo com fluxo térmico
de 1,7 MW/m2 a uma distância de 85 mm. O efeito da adição de SiC com diferentes porcentagens em
volume (10, 20%v) na estrutura da cerâmica UHTC à base de ZrB2 foi investigada por MEV e EDS e
demonstrou que sob regime hipersônico o teor de SiC é um parâmetro importante no estudo destes
mecanismos.
Palavras-chave: Túnel de Plasma, Tocha de Plasma Hipersônica, Sistemas de Proteção Térmica
(TPS), Reentrada Atmosférica, Cerâmicas UHTC.

ABSTRACT
The technological challenges encountered in the next generation of interplanetary vehicles will
be to break the hypersonic velocity barrier, that is, to break the paradigm of long distances in a short
period of time. Developing propulsion systems and materials that can promote and support hypersonic
speeds by creating intelligent materials that meet and adapt to such situations will be the critical point
for this development related to acceleration and deceleration in atmospheric reentry. It is necessary to
have an understanding of the effect of the aero-thermodynamic load on the new class of materials, the
UHTC ceramics, with high mechanical resistance, high thermal conductivity and extremely light. The
objective of this work is to investigate the degradation mechanism of ZrB2 - SiC based samples, tested
in a plasma tunnel, under hypersonic flow Mach 5. The hypersonic compressed air plasma jet promotes
the ablative environment with thermal flux of 1.7 MW / m2 at a distance of 85 mm. The effect of the
addition of SiC with different volume percentages (10, 20% v) on the ZrB2-based UHTC ceramic
structure was investigated by MEV and EDS and demonstrated that under hypersonic conditions the
SiC content is an important parameter in the study of these mechanisms.
Keywords: Plasma Wind Tunnel, Hypersonic Plasma Torch, Thermal Protection Systems (TPS),
Atmospheric Reentry, UHTC Ceramics.

1. INTRODUÇÃO
Um dos grandes desafios tecnológicos na área de voos espaciais tripulados e
não tripulados está em superar a barreira da velocidade hipersônica no transporte de
passageiros ou de carga que se deslocam em regime igual ou superior a Mach 5 entre
vários pontos na superfície da terra ou mesmo fora dela é o principal objetivo (Zhang,
2008). E para superar tal desafio grandes modificações aerotermodinâmicas deveram
ser feitas nos materiais utilizados, tornando – os mais leves e resistentes a elevadas
cargas térmicas e que permitam o controle da reentrada atmosférica, descida e
aterrisagem segura destes transportes (Fahrenholtz, 2007).
Em voo hipersônico estes veículos estarão sujeitos a temperaturas superiores
a 2000ºC no processo de reentrada atmosférica, pois o fluxo térmico gerado no atrito
entre a superfície do veículo e a atmosfera planetária local cria uma onda de choque
nesta região, promovendo mudanças e causando efeitos descontínuos locais como
pressão, temperatura e densidade atmosférica (Zhang 2008, Fahrenholtz, 2007). A
onda de choque gerada por escoamento hipersônico e turbulento cria uma força de
arraste na superfície criando pressão dinâmica que poderá formar regiões de fluidez
superficial, favorecendo assim o processo de ablação ou oxidação térmica superficial.
A próxima geração de veículos aeroespaciais utilizará sistemas de proteção
térmica hipersônico, materiais inteligentes que apresentam comportamento adaptativo
com capacidade de auto regulação, acoplamento entre grandezas mecânicas e não
mecânicas, capacidade de alterar propriedades, devido as mudanças ambientais
locais [5,6]. Materiais inteligentes ou multifuncionais com capacidade adaptativa de
mudar sua forma, rigidez, resistência térmica, condutividade térmica entre outras
propriedades, por meio de imposição de temperatura, efeitos do regime hipersônico,
vibrações mecânicas entre outras (Li 2016, Anderson 2000, Wang 2017).
No estudo dos materiais utilizados nos sistemas de proteção térmica, os
materiais que mais se aproximam as propriedades desejáveis associadas aos
materiais inteligentes quando submetido a intenso efeitos térmicos, os materiais
cerâmicos compostos por misturas de ZrB$ − SiC mostram qualidade nesta aplicação
e são incluídos na categoria de materiais Cerâmicos de Ultra Alta Temperatura
(UHTC). Materiais que combinam qualidades essenciais como alto ponto de fusão
com alta resistência térmica, resistente ao processo de oxidação / Ablação, boa inércia
química (Opeka, 2004).
O objetivo deste trabalho foi de investigar o comportamento térmico das
amostras de ZrB$ − SiC com SiC em vol% (10, 20), materiais UHTC sob condições de
alto fluxo térmico hipersônico em condições de ambiente de alta oxidação térmica em
atmosfera de ar quando submetidas a uma tocha de plasma de arco não – transferido
operando em regime de escoamento hipersônico (Mach 5). Nestes ensaios foram
estudados a reação de cada uma das amostras através de um mapa de
comportamento composto por Micrografia da superfície e da crossection por MEV e
composição elementar (EDS). Esse conjunto de resultados são discutidos e
correlacionados em relação a perda de massa e a taxa de ablação de cada amostra.

2. METODOLOGIA
Os experimentos foram realizados no Túnel de Plasma LPP – ITA. O aparato
experimental utilizado para simulação de reentrada atmosférica é composto por uma
câmara de vácuo cilíndrica de 1,5 m de diâmetro e 2 m de comprimento com pressão
de fundo de 20 Pa e pressão de operação na câmara de vácuo de 215,7 kPa em
atmosfera de ar e o diagrama em bloco Figura 1.
Figura 1: Diagrama em blocos do aparato experimental, LPP– ITA.

Instalada no interior da câmara de vácuo do túnel de vento de plasma, uma
tocha de plasma de arco não – transferido operando em regime de corrente contínua
(DC) de corrente de 110 A e tensão de 340 V em fluxo térmico de 1,7 MW/m2 e entalpia
média de 18,5 MJ/kg. Utiliza-se ar como gás de trabalho com vazão de 19,5 l/min e
pressão operacional de 1,9 Kgf/cm2, e acoplado a tocha de plasma encontra-se um
bocal de Laval, que permite a operação em escoamento hipersônico (Mach 5).
O fluxo térmico com velocidade hipersônica gera uma onda de choque na
superfície das amostras, ou seja, através do processo de convecção forçada ocorre o
transporte de energia e massa de ar na tocha de plasma, promovendo mudanças e
causando efeitos descontínuos na pressão, temperatura e densidade do jato de
plasma em direção a superfície das amostras. Esta onda de choque gerada pelo
escoamento hipersônico e turbulento cria uma força de arraste na superfície das
amostras. Essa força de arraste cria uma região de pressão dinâmica promovendo a
fluidez superficial e favorecendo os mecanismos de oxidação passiva e ativa do
ZrB$ + SiC para as composições do SiC para as amostras ZS10 e ZS20.
Para execução dos testes de ablação foi utilizado um suporte para fixação de
amostras, um porta amostras com capacidade de fixação transversal de até 8
amostras e capacidade de rotação de 360º em relação ao eixo principal longitudinal
possibilitando assim a execução de 8 ensaios sequenciais, Figura 2 apresenta o porta
amostras disposto a uma distância de 85 mm do bocal de Laval na saída do jato de
plasma e um laser de diodo He-Ne utilizado para o alinhamento e posicionamento das
amostras em relação a este eixo de ataque da tocha de plasma.

Figura 2: Desenho em corte total da tocha de plasma de arco não transferido e porta amostra.

A medida dos valores de temperatura na superfície das amostras foi feita por
meio de um pirômetro de Infravermelho IR, Pyrofiber Lab. A massa e a espessura de
cada amostra foram medidas antes e depois de cada teste de ablação. Todas as
amostras foram submetidas aos testes de ablação, executados com o tempo de
exposição de 40s para as amostras ZS10 e ZS20 jato de plasma hipersônico.
3. Resultados e discussão
Todo o processo de preparação das amostras de ZrB2 – SiC, Cerâmicas UHTC,
com diferentes composições de SiC em 10 e 20%vol (ZS10 e ZS20) foram preparadas
no IAE. As cerâmicas UHTC são os principais candidatos como material de proteção
térmica de veículos reutilizáveis devido a sua alta resistência a oxidação (Monteverde
2010, Schwartz 2009). Os processos de erosão e reações químicas em ambiente
ablativo que levam à redução do material de proteção térmica envolvem uma série de
produtos de reações e dependem de pressão, velocidade do plasma, temperatura,
entalpia, fluxo térmico entre outros componentes da tocha de plasma e das
propriedades do material utilizado, associando as propriedades dos materiais
formados na superfície durante o processo de ablação. No estudo de processos de
erosão destes materiais foi utilizado o Diboreto de Zircônio (ZrB$ ) como material base
da estrutura em conjunto com o Carbeto de Silício (SiC) que participa como contorno
de grãos na composição da UHTC, formando o composto ZrB$ − SiC. O entendimento
dos mecanismos de oxidação deste material, que podem ser passivos ou ativos, é de
fundamental importância para sua aplicação de acordo com oxidação do ZrB$ − SiC.
Embora existam reações ou mecanismos adicionais de decomposição, as reações
químicas de oxidação mais prováveis para o ZrB$ − SiC são as seguintes (Zhang 2008,
Fahrenholtz 2007, Opeka 2004):

Oxidação Ativa:
ZrB$(,) + $ O$(0) → ZrO$(,) + B$ O-(0)
ZrB$(,) + 3 O$(0) → ZrO$(,) + 2BO$(0)

(1)
(2)

ZrB$(,) + $ O$(0) → ZrO$(,) + B$ O(0)
SiC(,) + 2 SiO$(0) → 3 SiO(0) + CO(0)

(3)
(4)

Oxidação Passiva:
SiC(,) + $ O$(0) → SiO$(,) + CO(0)
SiO(0) + O$(0) → 2 SiO$(4)
ZrO$(,) + SiO$(4) → ZrSiO5(,)

(5)
(6)
(7)

-

O processo de oxidação ativa ocorre em situações de elevada temperatura e
baixa pressão parcial de oxidante, a formação de uma camada protetora de SiO2 na
superfície da cerâmica UHTC é abortada formando somente gases voláteis de BO2,
B2O, SiO e CO, acarretanto um consumo rápido do SiC presentes nas UHTC
apresentando alta perda de massa e formando na superfície o ZrO2. O outro
mecanismo de oxidação, chamado de “passivo”, ocorre preferencialmente em
temperaturas mais baixas e maiores pressões parciais de oxidante. Neste regime
ocorre a formação de uma camada de SiO2 estável sobre a superfície que reduz a
difusão de oxidandes para as cerâmicas UHTC e consequetemente também
dimunuindo a taxa de perda de massa.
A Figura 3 apresenta a microestrutura e morfologia diferente para as amostras
de ZS10, ZS20 quando comparados as micrografias obtidas antes dos ensaios de
ablação Figura 3(a), 3(c) e depois dos ensaios de ablação Figura 3(b), 3(d). De acordo
com Juliane at al as micrografias das superfícies das amostras antes dos ensaios de
ablação apresentam regiões intactas e bem definidas, como exemplo, na micrografia
da amostra de ZS10 é possível identificar a estrutura na forma de grãos para o ZrB2
com comprimento médio de 18 mícrons e a presença de SiC nos contornos de grão
de acordo com a Figura 3(a). A Figura 3(c) mostra um aumento na composição de SiC
no contorno de grãos para o ZS20 respectivamente em relação ao ZS10.
Nas micrografias da Figura 3(b), 3(d) observa-se alterações significativas na
morfologia das superfícies das amostras após os ensaios de ablação em comparação
com as amostras antes dos ensaios de ablação, ou seja, verifica-se um
comportamento de fluidez superficial quando as amostras foram submetidas a um
fluxo térmico com alta temperatura e velocidade hipersônica gerando uma onda de
choque na superfície das amostras, ou seja, através do processo de convecção
forçada ocorre o transporte de energia e massa de ar promovendo mudanças e
causando efeitos descontínuos na pressão, temperatura e densidade do jato de
plasma em direção a superfície das amostras. Na Figura 3(b) mostra baixa formação
de bolhas no ensaio de ablação do ZS10, ou seja, baixa difusão de O na superfície
reagindo com o ZrB2 e com isso favorecendo as reações químicas (1), (2) e (3) na
formação de ZrO2 na forma de revestimento vítreo mais externo e mais frágil na
superfície das amostras e B2O3, BO2 e B2O na forma gasosa, o resultado desse
processo é a formação de camada de oxidação ativa com baixa resistência térmica e

materiais gasosos altamente volátil devido a baixa composição de SiC nas amostras
de ZS10.
Na Figura 3(d) mostra um comportamento diferente no ensaio de ablação para
as amostras ZS20 em relação ao comportamento anterior, onde a formação de bolhas
é mais intensa, mostrando que ocorreu maior difusão de O devido à alta temperatura
através do jato de plasma hipersônico na superfície do material associado a um
ambiente altamente reativo e com isso favorecendo as reações químicas (2), (3), (4),
e potencializando o processo de oxidação do B em B$ O, BO$ altamente volátil e do SiC
para formação de ZrO2 e SiO2.
Figura 3: (a), (c) apresenta as amostras ZS10, ZS20, antes do ensaio de ablação e as micrografias
(b), (d) apresentam as amostras ZS10, ZS20, respectivamente, após o ensaio de ablação

A formação de camada vítrea de oxidação passiva na superfície do ZS20 é
devido a formação de SiO2 como apresentado na Figura 4(b) e em conjunto com a
formação de ZrO2 temos a formação de uma camada passivadora com alta resistência
térmica, onde temos a formação de SiO$ na camada mais externa e ZrO$ nas camadas
mais internas criando uma região de interface entre camadas de alta resistência
térmica e uma região de transição muito específica com possível formação de ZrSiO5
que não é encontrado nas condições do ZS10. A formação de ZrSiO5, o silicato de
zircônia é resultado da oxidação do ZrB$ − SiC em ambiente de alta temperatura e alta
difusão de oxigênio formando um sistema óxido pseudo-binário ZrO$ − SiO$ por meio
da reação química (5) de oxidação. Esse comportamento apresenta um
comportamento singular na perda de massa das amostras, pois ocorre a formação do

ZrO$ − SiO$ mudando o comportamento das propriedades de perda de massa das
amostras.
Como o objetivo de confirmar os parâmetros obtidos nos ensaios de ablação
submetidos no interior do túnel de plasmas do ITA, ou seja, um intenso ambiente de
oxidação térmica através de alto fluxo térmico com velocidade hipersônica, que em
contato com a superfície das amostras gerou um processo de convecção forçada
promovendo o transporte de energia e massa de ar produzindo efeitos descontínuos
na pressão, fluxo de ar, temperatura e densidade do jato de plasma em direção a
superfície das amostras através do escoamento turbulento criando uma força de
arraste na superfície das amostras. E como vimos essa força de arraste cria uma
região de pressão dinâmica promovendo a fluidez superficial e favorecendo os
mecanismos de oxidação passiva e ativa do ZrB$ + SiC para as composições do SiC
para as amostras ZS10, ZS20. A partir destas considerações análises
complementares a partir da crossection das amostras foram realizadas, ou seja, após
os ensaios de ablação submetidos a cada amostras, fizemos o embutimento em resina
acrílica e polimento lateral em todas as amostras, com o objetivo através de MEV e
EDS confirmar os componentes analisados por meio da composição química e
micrografia da crossection de cada amostra, onde podemos ou não confirmar a
composição química e o comportamento da superfície do material submetido aos
ensaios de ablação, como visto a partir de então.
Foram analisadas as crossection das amostras ZS10, ZS20 , Figura 4(a), (c)
onde foi possível analisar o comportamento da microestrutura por MEV e fazer uma
análise qualitativa da composição química por EDS nas Figura 4(b), (d) da crossection
das amostras. Na Figura 4(a) mostra estrutura na seção transversal do ZS10, e o EDS
correspondente na Figura 4(b) uma região entre (0 − 8 µm) com maior contagem
elementar de Zr e O, o que pode indicar a formação de ZrO$ . Este óxido foi formado
na região mais próxima da superfície da amostra indicando o processo de oxidação
do ZrB$ . Além disso, considerando a temperatura de superfície da amostra durante os
testes de ablação superiores a 1930°C, é possível associar a baixa contagem
referente ao elemento boro com a reação de oxidação e formação de um óxido volátil
BO$ a temperaturas maiores que 1000°C. Ainda analisando as amostras ZS10 é
possível observar uma interface entre (8 − 12 µm) , que apresenta a diminuição na
contagem de oxigênio O, sendo possível afirmar que esta região tem menor difusão
de oxigênio e consequentemente apresenta baixa formação de óxido. Além disso, a
presença de ZrO2 atenua o ensaio de ablação em camadas mais internas do material,
haja visto que este óxido possui baixa condutividade térmica e a partir de 12 µm é
observado a estrutura base do material que compõe a amostra ZS10, que possui alta
concentração de Zr e B, elementos base para a formação de ZrB$ e baixa contagem
de Si devido a menor concentração deste componente na fabricação do ZrB$ − SiC.

Figura 4: (a), (c) apresenta a micrografia da crossection das amostras ZS10, ZS20 e os gráficos (b),
(d) apresentam a composição química da crossection por EDS das amostras ZS10, ZS20,
respectivamente, após o ensaio de ablação

A partir dessas equações é possível determinar quais produtos foram formados
a partir da oxidação do ZrB$ , pois normalmente o B$ O- , B$ O e BO$ possui baixo ponto
de fusão (T = 430 ℃). A Figura 5 apresenta o comportamento do B$ O- quando
submetido ao jato de plasma hipersônico favorece um ambiente de alta pressão de
vapor e a alta temperatura tornando-se altamente volátil, e vaporizando rapidamente,
facilitando a formação de ZrO$ a partir da oxidação do ZrB$ .
A formação de ZrO$ nesta camada não garante um material com alta resistência
térmica quando submetido ao ensaio de ablação, mas sim um óxido com baixa
resistência mecânica a tensão de cisalhamento, ou seja, um material baixa resistência
ao aumento da tensão de cisalhamento (tensão tangente a superfície) quando este,
submetido ao fluxo de gás, leva a ao processo de escamação superficial e
consequentemente a perda de massa apresentada na Tabela 1.
Analisando os resultados obtidos por MEV/EDS na região de crossection das
amostras de ZS20 após os testes de ablação, foi identificado composições químicas
diferentes para porcentagem volumétrica maior de SiC contida nestas amostras em
relação as amostras de ZS10. O EDS apresenta alta composição química de Si e O
entre (0 − 2,5 µm) de espessura indicando a formação de SiO$ na camada mais
externa da amostra, e baixa contagem de B, Figura 4(d). Pois em alta temperatura e
em ambiente altamente reativo o O contido na atmosfera de ar do jato de plasma
potencializa o processo de oxidação do B em B$ O- altamente volátil. Nesta amostra
ocorre também alta concentração na composição química de Zr e O indicando a

formação de ZrO$ entre (6,5 − 20 µm) como apresentado no estudo anterior, mais
neste caso a formação deste oxido ocorre em camadas internas de acordo com as
reações químicas de oxidação (1), (2) e (3) na amostra ZS20 e responsável por dar
sustentação mecânica a estrutura da amostra, aumentando a resistência mecânica do
material dificultando o deslocamento tangente entre camadas, sustentando a estrutura
como base para a formação de SiO$ que atua como proteção térmica em conjunto com
o ZrO$ promovendo a estabilidade térmica do material em condições de simulação de
reentrada atmosférica (Fahrenholtz, 2013).
Figura 5: Pressão de Vapor vs. Temperatura (𝑇 = 1930 ℃ ) para os óxidos acima (Fahrenholtz,
2007).

𝑇 = 1930 ℃

Na Figura 4(c) indica a formação de SiO$ na camada mais externa de acordo
com a reação química de oxidação (4), (5) e a formação de ZrO$ nas camadas mais
internas cria uma região de interface entre camadas de alta resistência térmica e de
grande interesse tecnológico. Esse material pode ser aplicado a processos sendo são
utilizados como sistemas de proteção térmica em superfícies submetidas a alta
intensidade de energia térmica em ambiente de alta degradação. A Figura 4(d)
apresenta os resultados de uma região de transição entre (2,5 − 6,5 µm) muito
específica com possível formação de ZrSiO5 que não é encontrado no EDS do ZS10.
A formação de ZrSiO5, o silicato de zircônia é resultado da oxidação do ZrB$ − SiC em
ambiente de alta temperatura e alta difusão de oxigênio. O ZrSiO5 é um material
cerâmico e refratário com excelentes propriedades termofísicas tais como baixa
expansão térmica, baixa condutividade térmica e boa resistência a corrosão. Para
entendermos a formação do ZrSiO5 é necessário inicialmente conhecer a formação do
sistema óxido pseudo-binário ZrO$ − SiO$ por meio da reação química de oxidação
(Kaiser 2008, Fahrenholtz, 2015).
Após analisar os resultados obtidos por MEV, EDS na superfície das amostras
de ZS10, ZS20 por meio dos ensaios de ablação executado pelo ataque direto do jato

de plasma hipersônico, verifica-se coerência nestes resultados, pois os ensaios que
mostram a formação de camada de oxidação ativa mostra a ocorrência de perda de
massa da amostra, pois ocorre a formação de ZrO2 na superfície das amostras devido
a baixa composição de SiC (10 vol%) nas amostras de ZS10, e observa-se nestas
condições que a composição de ZrB2–SiC não apresenta propriedades importantes
como resistência a oxidação térmica, apresentando desgaste térmico e diminuição de
sua espessura e perda de massa das amostras como mostra a tabela 1.
A tabela 1 mostra informações importantes sobre os mecanismos envolvidos
nos ensaios de ablação em relação a taxa de ablação e a taxa de ablação linear
apresentado pelas amostras.
Tabela 1: Propriedades ablativas das amostras utilizadas nestes ensaios.

Amostra

Massa
Inicial
(Mi)(g)

Massa
Final
(MF)(g)

ΔM
(MR)
(mg)

Tempo
(t)(s)

Taxa de
Ablação
(ΔM/Δt)
(mg/s)

ZS10

1,505

1,503

2

40

0,05

41,8

34,3

0,19

ZS20

1,546

1,478

-132

40

-3,3

40,1

40,8

-0,018

Li
LF
(mm) (mm)

Taxa de Ablação
Linear (ΔL/Δt)
(mm/s)

Acompanhando os resultados da perda de massa e diminuição das espessuras
das amostras em função do intervalo de tempo de exposição a tocha de plasma
hipersônica no experimento analisado, foram obtidos a taxa de ablação, taxa de
ablação linear e o comportamento da camada de reação para as amostras neste
ensaio. Nesta análise a figura 4 indica que as amostras de ZS20 apresentam um ótimo
comportamento referente ao ensaio de ablação em comparação com a amostra ZS10.
Mostra que para as amostras ZS20 ocorreu baixa taxa de ablação e baixa taxa de
ablação linear indicando alta resistência a ablação. E em relação a camada de reação
mostra um valor alto para estas amostras indicando crescimento e manutenção das
camadas de óxidos interna com a presença do SiO2 e externa com a presença do
ZrO2, favorecendo ainda a formação do ZrSiO4, composição química fundamental
para materiais utilizados como barreira de proteção térmica como visto no EDS.
As análises dos resultados verifica-se que no caso dos ensaios das amostras
de ZS20 ocorreu a formação de camada de oxidação passiva e essa camada de
passivação apresenta a formação do ZrO2 reações químicas possíveis (1), (2), (3) nas
camadas mais externas e a formação de SiO2 reações químicas possíveis (5), (6) nas
camadas mais internas após o ensaio de ablação, desta forma favorecendo a
formação do sistema óxido pseudo-binário ZrO$ − SiO$ por meio da reação química
de oxidação (5) promovendo a formação de Silicato de Zircônia, o ZrSiO4. Neste caso
apresenta a formação de uma camada resistente a oxidação térmica e fundamental
para a criação de uma camada protetora importante para as condições de reentrada
atmosférica (Monteverde 2007, Miranda 2017).
O ZrSiO5 é um material cerâmico e refratário com excelentes propriedades
termofísicas tais como baixa expansão térmica, baixa condutividade térmica e boa
resistência a corrosão (Miranda 2017, Feng 2014).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As amostras de ZrB2 – SiC com variação na concentração do SiC em 10, 20(%
vol) foram submetidas ao ensaio de ablação simulando condições de reentrada
atmosférica utilizando uma tocha de plasma hipersônica (Mach ≅ 5) com fluxo térmico
de 1,7 (MW/m$ ) e entalpia média de 18,5 (MJ/kg) e T = 1930 ℃ instalada em um túnel
de plasma. O resultado do ensaio de ablação mostra que a amostras ZS10 sofreu
oxidação ativa, formando ZrO2 na superfície em função da alta taxa de ablação,
criando regiões de fluidez superficial causando perda de massa e desgaste dos
materiais ablados.
Para o ZS20 ocorreu oxidação passiva, ou seja, sua composição química
favorece a formação de camadas passivadoras de ZrO$ + SiO$ ↔ ZrSiO5 . tornandoas mais resistentes a oxidação térmica com baixa taxa de ablação e alta camada de
reação na superfície indicando acoplamento entre grandezas mecânicas e térmicas.
Condições suficientes para alterar suas propriedades, devido as mudanças
ambientais locais. A próxima geração de veículos aeroespaciais utilizará sistemas de
proteção térmica hipersônico, materiais inteligentes ou multifuncionais com
capacidade adaptativa para mudar sua forma, rigidez, resistência térmica,
condutividade térmica entre outras propriedades em função de temperatura e efeitos
do regime hipersônico. Os materiais compostos cerâmicos por misturas de ZrB$ − SiC
mostram qualidade nesta aplicação e são incluídos na categoria de materiais
Cerâmicos de Ultra Alta Temperatura (UHTC). Materiais que combinam qualidades
essenciais como alto ponto de fusão com alta resistência térmica, resistente ao
processo de oxidação / Ablação entre outras propriedades.
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RESUMO
O trabalho aqui apresentado, tem como objetivo, mostrar a interação que ocorre entre as
plataformas de streaming e as mídias sociais. A maneira que o espectador usa a mídia social,
principalmente para expressar sua opinião para com as produções que consome. A importância de
compreender como ocorre a dinâmica, entre as suas plataformas, nos possibilita o entendimento do
sucesso das produções. Utilizamos de estudos publicados sobre as plataformas de streaming e de
mídias sociais, além do estudo sobre marketing construído para uma assimilação concreta. O estudo
sobre esse fenômeno, que se tornou marcante de uma geração, irá futuramente auxiliar na percepção
do desenvolvimento de novas pesquisas.
Palavras-chave: Mídias Sociais; Streaming; Netflix; Seriados.

ABSTRACT
The work presented here aims to show the interaction between the streaming platforms and the
social media. The way the viewer uses social media, mainly to express his opinion about the productions
he consumes. The importance of understanding how the dynamics, among its platforms, makes possible
the understanding of the success of the productions. We use published studies on the platforms of
streaming and of social media, besides the study on marketing constructed for a concrete assimilation.
The study of this phenomenon, which has become remarkable for a generation, will in the future help in
the perception of the development of new researches.
Keywords: Social Media; Streaming; Netflix; Sitcom.

1. INTRODUÇÃO
Desde o surgimento da internet, passamos por diversas transformações que
mudaram o modo de distribuir informações e produtos. A reestruturação dos setores
de comunicação multimídia, que tiveram que se reinventar para conquistar os
consumidores, ainda ocorre constantemente com as inovações das tecnologias
atuais.
Uma dessas inovações, é o serviço de streaming, que contém um fluxo de
conteúdos multimídia constante e, muitas vezes, exclusivo para assinantes. A
capacidade de consumir qualquer conteúdo em qualquer lugar e horário, tornou esse
serviço famoso e indispensável, conquistando admiradores por todo o globo.
A empresa de streaming mais famosa é a Netflix, que disponibiliza para seus
assinantes conteúdos exclusivos e produções de todo o mundo. Com a possibilidade
de assistir os conteúdos por diversos tipos de aparelhos, como celulares e
computadores, a empresa investiu ainda mais em conteúdos exclusivos, de acordo
com o crescimento da concorrência.
Mas, para uma experiência melhor, o uso das mídias sociais auxilia a
demonstrar a satisfação com o conteúdo e na divulgação de tal. Com diversas mídias
sociais, podemos ter uma noção da audiência que uma produção está obtendo.
Assim, a relação entre a produtora e seus assinantes torna-se mais real, em
vista que há muitas maneiras de se expressar e de explanar opiniões. Desenvolvendo
uma parceria cordial, em que ambos se sentem confortáveis para expressar seus
objetivos, seja a produtora com novos programas ou os consumidores que buscam
algo mais especial.
2. DESENVOLVIMENTO
As plataformas de streaming causaram uma verdadeira revolução na maneira
em que as pessoas consomem conteúdo para entretenimento, como músicas, vídeos,
filmes e séries. Um serviço assim tão novo se ancora em uma comunicação rápida e
dialoga diretamente com o público alvo pelas mídias sociais.
Internet transforma o modo como nos comunicamos, nossas vidas são
profundamente afetadas por essa nova tecnologia da comunicação. Por outro lado,
ao usá-la de muitas maneiras, nós transformamos a própria Internet. Um novo padrão
socio técnico emerge dessa interação. (CASTELLS, 2003)
O surgimento das mídias sociais ocorreu ainda na década de 1990, com os
primeiros sites de relacionamentos. A popularização das famosas redes sociais só
ocorreu depois dos anos 2000 e sua aprimoração e avanço acontece até os dias
atuais, pois é um produto adaptável de acordo com a necessidade dos usuários. Mas,
seu sucesso, é devido ao fato de ser uma plataforma de comunicação objetiva, em
que o emitente pode vir a ser o receptor e vice-versa.
Segundo Castells (2003): “Nem utopia nem distopia, a Internet é a expressão
de nós mesmos através de um código de comunicação específico, que devemos
compreender se quisermos mudar nossa realidade. ”
Tornou-se mais fácil a comunicação instantânea com o público. Onde utiliza-se
a interação, que contém discursos sucintos, capazes de expressar diferentes
emoções sobre o conteúdo que está sendo consumido, como uma ferramenta potente

de pesquisa de satisfação. E com o feedback imediato, oferece a possibilidade de
aperfeiçoar o produto discutido de maneira eficaz e rápida.
Tais empresas utilizam essas informações para fazer “customização em
massa” de seus produtos. Um número cada vez maior de empresas
apresenta plataformas de produtos online nas quais os clientes podem
projetar as especificações que desejam. (KOTLER, 1999)

Cada mídia social faz a interface de interação diferente, mas, de maneira
simplificada para que o entendimento seja amplo. Para que haja um produto de
sucesso, deve-se dominar todas as formas de interações disponíveis, assim, o
alcance venha a ser completo. O uso de hashtags e emojis é constantemente
recorrente de uma comunicação precisa, de um indivíduo que não deseja perder
segundos para explicar-se em textos mais longos.
Mas, por outro lado, podemos perceber que as análises consistentes são feitas
para ajudar a entender o que está sendo transmitido pelo canal de comunicação.
Percebemos que o surgimento da união entre stream e mídia social, ajuda a
desenvolver os argumentos para uma possível discussão sobre os temas abordados
e como pode afetar a visão que a sociedade tem de seu campo contato. Uma vez que
o assunto em questão viralize e o aparecimento de relatos pessoais é semelhante ao
que a ficção produziu, abrimos um leque enorme para que o determinado tema seja
discutido de forma mais humana.
As obras de ficção sempre foram utilizadas para passar mensagens sobre os
acontecimentos que a sociedade sofreu, ou está sofrendo e poderá a vir sofrer. Assim,
de maneira quase poética, prende a atenção do espectador para que a assimilação
seja feita com o seu redor. Podem ser baseados nas técnicas de gatilhos mentais, que
além de captar a atenção do consumidor, se for usado de maneira incorreta pode atrair
efeitos indesejáveis. É o que ocorre com algumas produções que atingem um público
específico e lida com temas sensíveis.
Portanto, trabalhamos com mídias que se complementam e ao mesmo tempo
são distintas. Os efeitos que ambas causam na sociedade não foge de ser positivo e
nem negativo, pois sua capacidade de alcance consegue causar os dois.
A Netflix pode ser considerada a pioneira no serviço de streaming, a empresa
atua no ramo desde 2007, primeiramente nos Estados Unidos, em 2010 no Canadá e
hoje em dia mais de 190 países tem acesso a plataforma. Se formos comparar com
uma rede de televisão, a Netflix atingiu uma audiência global usando apenas a
internet.
A Netflix alterou o seu plano de negócios para atender uma nova demanda. Se
antes ela disponibilizava seu conteúdo em discos físicos, conhecidos como DVD’s,
para filmes disponíveis pela internet, em um serviço conhecido como streaming.
Tatiana Revoredo (2017) classifica streaming como uma forma de distribuição
de dados, geralmente de multimídia, em uma rede pelos pacotes, usando a internet
como a principal ferramenta para essa distribuição.
O principal produto que a empresa distribui é conteúdo audiovisual, que
ganharam classificação de acordo com o seu formato: séries, filmes ou novelas. Como
conteúdo audiovisual podemos entender:

Alguns autores consideram o audiovisual como uma polifonia de linguagens,
imagem, som musical, palavra e escrita. Avançando em tal linha de
pensamento, o audiovisual deixa de representar apenas dois caminhos
diferentes – o visual e o sonoro – de acesso ao conhecimento. Passa a ser
visto como multidimensional e plurissensorial, integrando outros órgãos do
sentido em formas sofisticadas de comunicação sensorial. (BETHÔNICO,
2006, p. 60).

Alguns autores entendem que as séries ocupam hoje o lugar de destaque no
mercado audiovisual, no qual antes habitavam os filmes. Sua penetração na cultura
de massa é forte e gera uma discussão entre os espectadores.
Essa mudança - de distribuição para circulação - sinaliza um
movimento da direção de um modelo mais participativo de cultura, em que o
público não é mais visto como simplesmente um grupo de consumidores de
mensagens pré-construídas, mas como pessoas que estão modelando,
compartilhando, reconfigurando e remixando conteúdos de mídia de
maneiras que não poderiam ter sido imaginadas antes. (JENKINS, GREEN e
FORD, 2014, p.24)

Os novos espectadores não estão discutindo aquilo que assistiram apenas em
locais públicos, agora eles usam a internet para demonstrar seus gostos. A Internet
possibilitou que consumidores virassem críticos. Além disso, a palavra fã ganha uma
conotação quase religiosa.
O campo fértil das redes sociais atraiu os olhos dos produtores de conteúdo
audiovisual. Por elas, é possível premeditar o sucesso de uma série e o mais
importante, divulgar o produto para o maior numero de pessoas para que ele foi
pensando.
As redes sociais servem, portanto, de uma via de mão dupla, fornecem um perfil
acurado dos consumidores de conteúdo em potencial, suas preferencias estão
listadas em grupos que frequentam, pesquisas que realizam ou páginas que curtem.
E ainda possibilita uma propaganda customizada para esse público.
O público, do seu lado, não se envergonha de distribuir o feedback daquilo que
consome, tornando a experiencia cada vez mais personalizada e direcionada. Como
exemplo podemos citar o caso da série Sense8, uma ficção cientifica filmada em
diferentes países, que foi cancelada pela Netfix, sem um final considerado satisfatório
pelos fãs. Os consumidores da série se mobilizaram por todo o mundo para que a
série continuasse a ser produzida. O tamanho das manifestações não foi ignorado: a
série continuou cancelada, mas um filme foi produzido para que tudo fosse amarrado
no final.
Por conta dessa valorização da voz ativa do público dentro do meio
digital, existem cada vez mais estímulos para que ele participe das mais
diferentes formas. Entre elas estão a possibilidade de reagir à publicações no
Facebook, com uma atualização disponibilizada no ano de 2016 em que,
além da opção de curtir posts na rede social, o usuário pode demonstrar o
que achou de maneira mais específica por meio dos botões: “amei”, ”haha”,
“uau”, “triste” e “grr”, acompanhados de ícones que os representem (coração,
cara rindo, cara surpresa, cara triste e cara brava, respectivamente).
(SCHIONTEK, COHENE e BUIATTI, 2017, p. 5).

Essa ponte direta entre produtores e consumidores de conteúdo audiovisual
possibilitou que a Netflix produzisse uma série brasileira, é o caso da 3%. Os criadores
da série, também uma ficção cientifica, estavam buscando investidores e
disponibilizaram o piloto gratuitamente no YouTube. A base de fãs foi novamente
determinante para que a Netflix investisse no conteúdo, que atualmente encontra-se
com uma segunda temporada sendo produzida.
É fato que fãs costumam defender aquilo que gostam mesmo antes da internet
existir. Algumas séries já foram salvas mediante cartas nos anos noventa. Mas a
amplitude e a organização, possíveis na internet, aumentou o volume da voz dos
consumidores de conteúdo.
As possibilidades de publicidade oferecidas nas mídias sociais são outro
atrativo bastante chamativo para empresas de streaming. Ao invés de uma
publicidade pouco direcionada, as novas mídias são capazes de direcionar o conteúdo
publicitário diretamente a um perfil de consumidor específico, tornando o anuncio
ainda mais eficiente.
O marketing, a mídia, a publicidade, a web e as tecnologias de comunicação
estão consolidando negócios, informações e ideias. Essa mistura constante
de informações, entretenimento, notícias criam uma corrente infinita de novos
desafios e novas formas de fazer negócios tanto na comunicação como no
marketing. (SPRANDEL, 2009, p.2)

A própria Netflix já fazia isso dentro da própria plataforma, relacionando
conteúdo já consumido, com outros parecidos. Mas ao trazer isso para a publicidade
externa atrai novos espectadores, e até novos assinantes.
A empresa se valeu desses artifícios em campanhas específicas como primeiro
de abril, popularmente conhecido como dia da mentira. Nesse dia a Netflix fingiu
entregar um sonho antigos dos assinantes, a série Game Of Thrones, chamada de
GOT pelos fãs. Na brincadeira ela disse ter disponibilizado todas as temporadas de
GOT em sua plataforma e disponibilizou um link. O endereço levava a uma animação
intitulada Glauber, O Tijolo. A brincadeira gerou engajamento na web e promoção
voluntária da plataforma.
Em um episódio recente, ao lançar uma pequena amostra da série de animação
produzida pela empresa, Super Drags, a Netflix foi criticada por disponibilizar
conteúdo considerado adulto para crianças, em forma de desenho. Ao invés de uma
nota oficial explicando que a série era produzida para adultos, a empresa então
resolveu produzir um vídeo com um dos personagens da série rebatendo as críticas
em tom bem-humorado.
Esses exemplos mostram que a empresa entende o poder do engajamento que
as mídias sociais podem oferecer e os usa ao seu favor. Como a plataforma de música
on demand Spotify. Em uma de suas publicações no Facebook, uma usuária reclamou
da ausência de uma lista de músicas tristes. Rapidamente, a empresa disponibilizou
uma lista de músicas tristes personalizadas com o nome da cliente.
Ações assim aproximam o consumidor da marca e agrega valor a essa relação.
O cliente passa a ser percebido como um indivíduo valorizado pela marca. Essa
proximidade empresa-cliente construída pela marca, permite que a comunicação seja
mais rápida e mais eficiente. Além disso, possibilita que as empresas maximizem seus
resultados, gerem negócios e ainda melhorem sua imagem. De acordo com Kohn

(2010), “as empresas mais convencionais sentem que de alguma forma precisam
surfar nesta onda da interatividade nas redes sociais”.
A impressão de estar se adaptando ao novo, mesmo ao manter uma aparência
antiga, traz a sensação de ajuste e conquista de um cenário novo. Sendo esse
cenário, composto em sua maioria, por uma geração mais nova, consumidora de um
conteúdo rápido e muitas vezes diferentes do que estão acostumados a produzir.
No cenário atual existem consumidores mais exigentes, que não costumam
divulgar marcas, são mais rigorosos na hora de efetuar uma compra e procuram
muitas informações sobre o produto. São eles que também compartilham impressões
sobre produtos e empresas e sentem necessidade de dialogar e interagir com as
empresas e outros usuários, afirmam Cerqueira e Silva (2011). E é por isso que as
empresas se preocupam cada vez mais em lidar com os consumidores da melhor
maneira, isso é, abrindo diálogos e interações entre os mesmos.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A revolução digital iniciada pelos serviços de streaming, trouxe uma nova visão
de empreendimento para as empresas que estão há anos no mercado. A possibilidade
de atingir um público maior e mais conectado, criada com a mobilidade adquirida por
meio dos produtos tecnológicos como o aparelho celular, chega a ser incalculável.
O papel das mídias sociais é de extrema importância, visto que a proximidade
com o espectador tem um aspecto real. Demonstrando que há uma relação entre a
empresa e o cliente, que deixa a experiência mais interessante e conquistadora,
detalhe muito significativo atualmente. A influência exercida pelos admiradores dá a
visibilidade almejada pelos produtores.
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AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM: UM ESTUDO
APLICADO COM BASE NAS TEORIAS DE ACESSIBILIDADE
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RESUMO
Este artigo tem por base discutir a acessibilidade em ambientes virtuais de aprendizagem,
utilizando-se para essa finalidade a metodologia do trabalho colaborativo. Com base neste trabalho,
apresentar os resultados obtidos na pesquisa de mesmo nome mostrando de forma categoria a
importância da inclusão de pessoas com necessidades especiais em ambientes informacionais,
passando por uma introdução bibliográfica para o entendimento de acessibilidade e as regras por ela
pregada, analisando os resultados obtidos e por fim trazendo uma conclusão sobre o tema abordado.
Palavras-Chave: Design; IHC; Acessibilidade; AVA

ABSTRACT
This article is based on discussing accessibility in virtual learning environments, using for this
purpose the methodology of collaborative work. Based on this work, present the results obtained in the
research of the same name showing in a category the importance of the inclusion of people with special
needs in informational environments, through a bibliographic introduction to the understanding of
accessibility and the rules it preaches, analyzing the obtained and finally bringing a conclusion on the
subject addressed.
Key-Words: Design, IHC, Accessibility, AVA

1.

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo apresentar e discutir conceitos referentes a teoria
de acessibilidade e o trabalho colaborativo, apresentando uma abordagem
metodológica e descritiva das regras de acessibilidade de sistemas informacionais,
unindo assim usuários que possuam ou não deficiência, para que ambos possam
chegar a pontos iguais em uma mesma navegação.
Em uma análise preliminar, partindo dos conceitos da W3C, pode se perceber
que o ambiente virtual de aprendizagem da instituição, não possui ferramenta de
acessibilidade para usuários que possuam necessidades especiais.
Ferramentas como estas se constituem em possibilidade de troca de cores de
textos para usuários que sofram de daltonismo, chegando às ferramentas de aumento
de tamanho de fonte que auxiliariam os usuários com deficiência visual que
necessitam de fontes de tamanhos maiores para poderem interagir com os sistemas
existentes.
Partindo da premissa que o AVA, em sua versão padrão de instalação não traz
ferramentas de acessibilidade habilitadas, este trabalho se propõe a levantar as
necessidades e ferramentas disponíveis para sistemas web e colaborativamente,
efetuar as implementações e testes necessários para que o sistema possua
acessibilidade.
Este trabalho está organizado em três etapas, a primeira em que
apresentaremos o foco teórico das regras de acessibilidade, a segunda etapa que
abordaremos o trabalho colaborativo e a terceira etapa que mostraremos por meio da
conclusão os resultados obtidos na concepção de dados oriundos da pesquisa.
2.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1

Acessibilidade e o W3C

O assunto acessibilidade possui diversas definições. Segundo o Decreto
Federal nº 5.296/2004, artigo oitavo, parágrafo I, diz que: “Para os fins de
acessibilidade”, considera-se:
I - Acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total
ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e
informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; ”
A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) em seu item 3.1 da norma
9051:2015 (pag16) define acessibilidade como:
Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance, percepção e
entendimento para utilização, com segurança e autonomia, de espaços,
mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e
comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros
serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso
coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou
mobilidade reduzida.

Entendendo que o deficiente possui direitos assegurados pela Constituição de
acessibilidade a locais, moradias adaptadas, o acesso à web também funciona da
mesma forma no que tange o assunto acessibilidade, segundo a cartilha W3C em sua
página 21 nos diz que: ”pessoas que possuem deficiências podem perceber, navegar,
interagir e contribuir para a web, podendo beneficiar pessoas idosas possuindo a
capacidade de mudar durante o envelhecimento. ”
Então, aplicando essa ideia de acessibilidade às páginas de internet, dar-se-á
ao indivíduo com necessidades especiais a possibilidade, como dito anteriormente,
de interagir, contribuir e não simplesmente utilizar-se da navegação dentro da internet.
Porém, para se compreender como funciona a acessibilidade na web será necessário
abordar alguns assuntos, dentre eles, a importância, a abrangência e a universalidade
da web, a reciprocidade, a multiplicidade e a diversidade de fatores envolvidos.
Para garantir acessibilidade em ambientes WEB, foi-se criado por Tim Bernerslee e Jeffry Jaffe um consórcio denominado W3C, com pessoas voltadas para o
desenvolvimento de métricas e regras para que colaborativamente possam
implementar a acessibilidade em ambientes informacionais, O consórcio se torna de
grande importância para o mundo digital, pois traz um estudo de regras, protocolos e
métricas que se seguidas, o desenvolvedor pode deixar seus ambientes pensados
para que o seu usuário possa interagir com o ambiente e fornecer respostas e
aprendizado mesmo que seu usuário, que possua alguma necessidade especial, seja
ela uma limitação física, como por exemplo mal de Parkinson, uma limitação visual,
como o daltonismo ou falta de visão, em que seria de grande valia os sistemas leitores
de tela. Sem estas métricas, protocolos e regras estas funções de uso nem sempre
estariam disponíveis para estes usuários com necessidades especiais. O consórcio
W3C, muito além de produzir padrões internacionais, também é o responsável por
desenvolver padrões para que as páginas web sejam acessíveis a todos (Berners-lee,
2015a).
Para isto o W3C criou guidelines que são guias e recursos chamados de WAI,
e está é subdividida em 3 outras guias que juntas compõe a acessibilidade, que são:
Guia de acessibilidade para conteúdo web (WCAG); Guia de acessibilidade para
ferramentas de auditoria (ATAG); e o guia de acessibilidade para agentes de usuário
(UAAG) (WAI, 2014). A figura1 nos mostra um exemplo de guia para acessibilidade
que o W3C desenvolve a WAI para diferentes componentes de acessibilidade.

Figura 1: Exemplo de guia para acessibilidade Web (WAI, 2014)

Analisando a guia, podemos verificar as diretrizes de acessibilidade que devem
ser satisfeitas para que a acessibilidade possa ser atingida, a ATAG, traz orientações
para que os programadores possam criar sítios com conteúdo acessíveis e que estes
ambientes também possuam uma interface acessível (ATAG, 2015); o WGAG, traz
explicações de como tornar o ambiente web acessível, e é destinado a todos os
autores ou criadores de conteúdo digital, trazendo para isto três pontos:
Ponto 1: Os desenvolvedores devem resolver todos os problemas relacionados
a programação do ambiente, ela deve ser inteira voltada para a acessibilidade,
fornecendo opções alternativas para o acesso ao conteúdo para pessoas portadoras
de necessidades especiais;
Ponto 2: Os desenvolvedores devem cuidar da parte visual do ambiente de
forma com que todos os usuários possam utilizar o ambiente de forma igualitária,
possuindo ou não necessidades especiais;
Ponto 3: Os desenvolvedores devem cuidar dos textos apresentados nas telas
de forma que os usuários com necessidades especiais possam valer-se de
ferramentas para facilitar o seu uso. (ATAG, 2015).
O UAAG, traz orientações aos desenvolvedores no quesito dos players de
mídias, leitores de telas, entre outros, facilitando com que o conteúdo mostrado no
sitio possa facilmente ser lido por um software leitor de telas (UAAG, 2015)

3.

METODOLOGIA

O percurso metodológico deste trabalho pauta-se na perspectiva da pesquisa
colaborativa e é de grande importância que se entenda o que é a colaboração e como
está se desenvolve dentro do trabalho. Para Oliveira (2015) o trabalho colaborativo
traz aperfeiçoamentos para pesquisadores e designers, pois cada participante
envolvido no projeto assumem as mudanças necessárias, com suas análises críticas
e contribuições para a melhoria no processo de investigação.
Para o trabalho colaborativo é comum ter um entendimento diferenciado dos
dois sinônimos que parecem trabalhar em conjunto: a colaboração e a cooperação.
Para Torres, Alcântara e Irala (2004, p.3), a colaboração é mais controlada pelo papel
do intermediador que no contexto da pesquisa é o designer e a cooperação pode ser
entendida como uma gama de técnicas e de processos que os grupos se utilizam para
que um objetivo final seja alcançado.
Ainda neste sentido, pode-se perceber que na cooperação há uma ajuda mútua
entre os participantes, embora geralmente as decisões não sejam frutos das
negociações do grupo, e ainda pode-se haver relações desiguais e de cunho de
hierarquia dentro do grupo. Por outro lado, na colaboração, por conta de trabalharem
em conjunto, estas decisões tendem a ser tomadas de forma linear para que se
chegue a um objetivo comum dentre o grupo, aparecendo assim lideranças
compartilhadas, corresponsabilidade e confiança mútua.
Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizou-se a metodologia dos encontros
colaborativos, conforme descrito por Oliveira (2015), “as ações nos encontros
colaborativos propõem o desenvolvimento criativo sobre os caminhos e projetos
coproduzidos (...)”, unindo assim a expertise do designer com seu universo criativo às
necessidades do usuário de um dado produto e ao unir seus conhecimentos, poder
colaborativamente produzir um objeto quer seja ele qual for unindo as experiências de
ambos os colaboradores.
Estes encontros têm por premissa chegar a um acordo ou objetivo de forma
consensual por parte do grupo, ocorrendo quando parte ou a totalidade deste mesmo
grupo possuem habilidades e ou experiências diferenciadas com responsabilidade
para se trabalhar com foco em um objetivo comum, que para Oliveira (2015) são: “a
valorização das ideias diversificadas; As experiências que cada membro do grupo
tem; A perspectiva de um propósito comum; A confiança mútua que permite aos
membros compartilhar a tomada de decisões e responsabilidade. ”
A partir deste ponto, pode-se perguntar: como este movimento de colaboração
se desenvolve dentro de um grupo?
Para que se responda esta pergunta e se entenda como a pergunta funciona,
podemos dizer que os encontros colaborativos de início conjugam grandes ideias,
necessitando de experiências diferentes sobre o assunto, a inspirar os colaboradores
a terem contribuições significativas e concentrando esforços para que se possa
prototipar ao invés de somente documentar, ter uma interação capaz de ser eficiente
para que se trabalhe com problemas intangíveis e construir bons produtos, tendo o
usuário como foco principal do seu desenvolvimento (Oliveira, 2015).
Tendo como exemplo o movimento dos designers de ambientes virtuais, é
muito importante que o desenvolvedor esteja bem próximo ao seu usuário, efetuando
testes de usabilidade do sistema e aproveitando os feedbacks recebidos do usuário

do sistema podendo assim desenvolver um ambiente que para o seu manipulador
possa ser fácil e pareça familiar, e para que o designer, ao trabalhar colaborativamente
com o usuário, poder ao final entregar um produto que realmente tenha o usuário
como foco em um processo de cocriação.
Além do pesquisador e do designer, este trabalho também contou com a
participação dos alunos da Fati, Faculdade da Terceira Idade do UniFatea, totalizando
13 pessoas com uma média de idades de 65 anos, testando e avaliando a
acessibilidade no ambiente, através de formulário de questões por meio dos quais
pudessem nos fornecer informações importantes para a tomada de decisões de o que
deve ser melhorado ou o que já está satisfatório no trabalho do desenvolvimento do
sistema.
Os dados foram discutidos e analisados das seguintes formas.
1-Verificamos através de validador de acessibilidade do W3C quais erros e ou
avisos de acessibilidade continham o site do AVA;
2-Verificamos em quais locais dentro da programação do AVA se
encontravam os erros e/ou avisos, e os corrigimos para que se pudesse validar
novamente o ambiente desta vez sem erros;
3-Aplicamos as regras do W3C para tornar o ambiente um local em que
pessoas com necessidades especiais pudessem navegar e executar tarefas sem o
auxílio de outras.
Após a aplicação das regras e sanados os avisos ou erros apresentados no
validador do W3C, pode-se criar um ambiente voltado para as regras de
acessibilidade e com as ferramentas de aumento de texto e alto contraste, a figura 2
evidencia o ambiente antigo sem as regras de acessibilidade.
Figura 2: Tela do AVA sem as regras de acessibilidade

A figura 3 mostra o ambiente e as ferramentas aplicadas de acessibilidade, que
englobaram cores não contrastantes, ferramentas de aumento e alto contraste.

Figura 3: AVA com regras de acessibilidade e ferramentas de contraste e texto

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O AVA passou por testagem de acessibilidade com a colaboração dos alunos
da FATI (Faculdade da Terceira Idade). Neste teste, os alunos deveriam utilizar o
ambiente, avaliando a acessibilidade e as ferramentas contidas no sítio, bem como as
cores e facilidade de uso.
De acordo com os dados coletados com os participantes, pode-se perceber que
que 92,3% das pessoas que testaram, avaliaram de forma positiva o uso do ambiente
bem como a sua acessibilidade, conforme aponta o gráfico 1 que nos mostra o gráfico
de uso das ferramentas de acessibilidade e o seu uso dentro do AVA.
Gráfico 1: Uso das ferramentas de acessibilidade

Finalizado o teste com o uso das ferramentas, partimos para verificação do uso
quanto a facilidade para encontrar o quadro com as ferramentas de acessibilidade,
uma vez que os ícones desta ferramenta ficam englobado pelas outras informações
do AVA, o gráfico 2 nos mostra o resultado das respostas dos testadores demonstra
a facilidade de encontrar estas ferramentas. Mais uma vez percebemos que para o
usuário não foi difícil encontra-las.

Gráfico 2: Avaliação de facilidade para encontrar as ferramentas

Verificado que pelos dados obtidos, uma grande porcentagem dos testadores
conseguiu perceber e utilizar-se das ferramentas de acessibilidade, findamos esta
etapa com a verificação da facilidade de uso do AVA quanto às cores utilizadas dentro
do ambiente, bem como o tamanho das letras que o site abre por padrão.
Com relação a facilidade de uso do AVA que é um dos pontos necessários para
que a acessibilidade possa ser aplicada. Os testadores avaliaram de forma positiva,
atestando que o AVA é de fácil utilização, o gráfico 3 nos mostra a avaliação quanto
facilidade de uso do AVA, e neste gráfico fica importante evidenciar que a única
pessoa que não conseguiu encontrar a página solicitada foi pelo não uso das
ferramentas de acessibilidade e é uma pessoa que usa lupa para leitura e por
esquecer das ferramentas de aumento de texto encontrou uma dificuldade maior ao
encontrar a página solicitada.
Gráfico 3: Avaliação de facilidade de uso do AVA

Após avaliado o uso da AVA, questionou-se aos testadores quanto as cores
utilizadas dentro do AVA, uma vez que para a acessibilidade, as cores devem ser
contrastantes e não sobrepor uma sobre a outra, podendo trazer dúvidas quanto ao
uso desejado do sistema. A resposta obtida com está questão pode nos mostrar que
também no uso das cores no AVA a acessibilidade foi atingida, trazendo uma
porcentagem alta de respostas evidenciando que as mesmas não interferem no uso
do AVA.

Gráfico 4: Questionamento sobre cores usadas no AVA

Uma vez testado com relação a cores e facilidade de uso, restou-nos o teste
do tamanho de letra escolhido para uso como padrão, que nada mais é que o tamanho
da letra que irá abrir o AVA sem que fosse necessário a utilização das ferramentas de
aumento ou diminuição de texto. Este ponto também é explicitado como questão
básica para que a acessibilidade possa ser atingida dentro de um ambiente web.
A quase totalidade dos avaliadores, mostraram mais uma vez que a
acessibilidade quanto ao tamanho da letra também foi atingida, deixando evidente que
também o tamanho e tipo da letra escolhida pode afetar o entendimento por pessoas
com necessidades especiais.
Gráfico 5: Questionamento sobre o tamanho da letra do AVA

Após os testes realizados de acessibilidade e de facilidade de uso dentro do
AVA, necessitávamos testar o uso do ambiente, propondo para os testadores que
chegassem a um local pré-definido e encontrassem o formulário para avaliação do
AVA. Desta forma podermos avaliar o uso normal do ambiente como os usuários o
fariam de praxe, localizando cursos, turmas e exercícios.
Os testadores deveriam encontrar uma página dentro de um curso também já
pré-definido, uma vez que com este teste poderíamos medir a facilidade de uso em
uma situação normal dentro do AVA. Por meio das respostas obtidas, pudemos avaliar
como atingida a meta de fazer com que o ambiente também ficasse de fácil manuseio.
Esta avaliação se deu pela quantidade de vezes que o testador utilizou para chegar
ao resultado proposto. Mais uma vez podemos perceber que a facilidade de manuseio
do ambiente foi atingida tendo como resposta um percentual de quase 70% como fácil
de se chegar ao solicitado.

O gráfico 6 apresenta o resultado do questionamento sobre a facilidade de
realizar uma tarefa pedida aos testadores.
Gráfico 6: Facilidade de realizar uma tarefa pré-definida no AVA

Podemos, com base na análise dos dados apresentados, concluir que é
importante a implantação de acessibilidade em ambientes virtuais de aprendizagem,
em que é verificado a facilidade de uso não só por pessoas que possuam
necessidades especiais, mas as facilidades implementadas também oferecem uma
facilidade maior para os demais usuários do AVA, tendo em vista que não é somente
alterado códigos que os usuários não veem, mais a preocupação com o sistema como
um todo, melhorando através das técnicas aplicadas o uso do sistema diminuindo
cliques para a chegada em um ponto especifico, melhorando cores, contrates tudo
isto ajuda no resultado final do uso do AVA.
5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados após as aplicações do ambiente se mostraram favoráveis a
aplicação de acessibilidade dentro de um AVA, uma vez que houve melhoria no uso
para ambos usuários, facilitando assim a compreensão do uso do ambiente e a adição
das ferramentas de aumento de texto e alto contraste empodera um rol de usuários
que até então ficavam dependentes de outros para que o aprendizado ocorresse.
O trabalho colaborativo neste trabalho tornou-se fundamental, pois o
desenvolvimento necessitou de uma gama de conhecimentos extras aos da formação
do pesquisador como, conhecimentos de design de formação, sobre as necessidades
especificas de usuários com algum tipo de deficiência física, bem como os
conhecimentos em regras de acessibilidade em ambientes digitais fornecidas pelo
órgão W3C. A junção de conhecimentos pode propiciar um ambiente virtual de
aprendizado totalmente pensado, e sendo o usuário com ou sem necessidades
especiais beneficiado por um uso mais fácil e fluido, trazendo como resultado um
ambiente inclusivo onde qualquer usuário possa chegar ao resultado esperado dentro
de um AVA a aquisição de conhecimento.

REFERENCIAS
____BERNERS-LEE, T. Longer Biography. 2015a. Disponível
em:<http://www.w3.org/People/Berners-Lee/Longer.html>. Acesso em: 01 Dez 2015.
____BERNERS-LEE, T. W3C History. 2015c. Disponível
em:<http://www.w3.org/Consortium/history>. Acesso em 01 Dez 2015.
____Cartilha acessibilidade na Web disponível em:<
http://www.w3c.br/pub/Materiais/PublicacoesW3C/cartilha-w3cbr-acessibilidade-webfasciculo-I.pdf> acesso em 23/Out 2015.
____.Grupo de trabalhos de acessibilidade, disponível em:
http://www.w3c.br/GT/GrupoAcessibilidade acessado em 23/10/2015.
____. Cartilha Acessibilidade na Web W3C Brasil (W3C a) disponível em:<
http://www.w3c.br/pub/Materiais/PublicacoesW3C/cartilha-w3cbr-acessibilidade-webfasciculo-I.html>. Acesso em: 30 Nov 2015.
____. Web Accessibility Initiative (WAI). 2008. Disponível
em:<http://www.w3.org/WAI/>. Acesso em: 01 Dez 2015.
____. Web Accessibility Initiative (WAI). 2014. Disponível
em:<http://www.w3.org/WAI/>. Acesso em: 01 Dez 2015.
____.Web Accessibility Initiative (WAI) ATAG. 2015 Disponivel em
:<http://www.w3.org/WAI/intro/atag.php>. Acesso em 01 Dez 2015.
____.Web Accessibility Initiative (WAI) WCAG 2015. Disponivel
em:<http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php>. Acesso em 01 Dez 2015.
____.Web Accessibility Initiative (WAI). 2014b. Disponivel
em:<https://www.w3.org/WAI/intro/components.php >. Acesso em 01 Dez 2015.
____.User Agent Acessibility Guidelines(UAAG).2015. Disponivel
em:<https://www.w3.org/TR/UAAG20/>. Acesso em 15 Dez 2015.
ABNT-Associação brasileira de Normas Técbnicas. ABNT NBR 1050
acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos,
disponível em: <https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=1000> acessado
em 23/10/2015.
ABNT-Associação brasileira de Normas Técnicas. ABNT-NBR 9050:2015:
Acessibilidade e edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio
de Janeiro: ABNT, 2015. 162 p.

OLIVEIRA, Wellington, A colaboração crítica no desenvolvimento de uma
atividade de formação de professores a distância, disponível em <
https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/14113> acesso em 05/maio/2016.
TORRES, Patricia Lupion, Alcantara, Paulo R., Irala, Esrom Adriano Freitas, Grupos
de consenso: uma proposta de aprendizagem colaborativa para o processo de
ensino-aprendizagem disponível em:
<http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/dialogo?dd1=766&dd99=view&dd98
=pb> acessado em 03/out/2016.

ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES METALÚRGICAS EM UMA JUNTA
SOLDADA, TRATADA TERMICAMENTE ATRAVÉS DA TÉCNICA DO
PASSE DE REVENIMENTO EM AÇO SAE 1045
Daniel Rodrigo Silva do Nascimento
Daniel Gomes de Moura
Marcelo Bergamini de Carvalho
Brendon de Padua Moreira
Prof. Dr. Emerson Augusto Raymundo
RESUMO
Este trabalho buscou analisar um método alternativo ao método convencional de tratamento
térmico de alívio de tensões, conhecido como técnica do passe de revenimento. Para análises foram
utilizadas três soldagens em uma chapa do aço tipo SAE 1045. Após o acabamento da soldagem
completada em uma das amostras, foi realizado um riscamento no centro transversal, a partir deste
centro foi aplicado um novo passe de solda em metade do comprimento já soldado, com a função de
oferecer um reaquecimento da área alterando com isso a velocidade de resfriamento, propiciando ao
material depositado um tratamento térmico de revenimento. A segunda amostra da solda não recebeu
tratamento ficou na condição de como soldado, por final a última amostra recebeu um tratamento de
alívio de tensão. Para o estudo destas amostras foram realizados análise macrográfica e dureza, sendo
que este último se tornou o principal método para identificar mudanças nas propriedades.
Palavras-chave: Soldagem, Revenimento, Macrografia, Dureza.

ABSTRACT
This work sought to analyze an alternative method to the conventional method of heat treatment
of stress relief, known as the technique of the tempering pass. For analysis, three welds were used in a
steel plate SAE 1045 type. After the completion of the welding completed in one of the samples, a
scratch was performed in the transverse center, from this center a new welding pass was applied in half
the length already soldier, with the function of offering a reheating of the area, thereby altering the
cooling rate, giving the deposited material a heat treatment of tempering. The second sample of the
weld received no treatment remained in the condition as welded, finally the last sample received a
tension relief treatment. For the study of these samples were performed macrographic analysis and
hardness, and the latter became the main method to identify changes in properties.
Keywords: Welding, Tempering, Macrography, Toughness.

1. INTRODUÇÃO
Modenesi (2008, diz que existe um grande número de processos por fusão que
podem ser separados em subgrupos, de acordo com o tipo de fonte de energia usada
para fundir as peças. Dentre estes, os processos de soldagem a arco (fonte de
energia: arco elétrico) são os de maior importância industrial na atualidade. Devido à
tendência de reação do material fundido com os gases da atmosfera, a maioria dos
processos de soldagem por fusão utiliza algum meio de proteção para minimizar estas
reações.
As principais regiões a serem analisadas em termos micro estruturais são: zona
fundida (ZF) ou metal de solda, zona termicamente afetada (ZTA) e metal-base (MB)
(PASSOS, 2009).
Ainda de acordo com Passos (2009), a microestrutura varia significativamente
de uma região para outra. No caso do cordão, uma microestrutura típica de
solidificação é encontrada. Na ZTA, estruturas de transição (sem a formação de fases
líquidas) predominam. Dependendo do aporte térmico e de sua duração, as
características microestruturais dessas zonas dependem, basicamente, das
condições térmicas na qual a junta foi submetida, da composição química do metalbase e do metal de adição. A zona fundida (ZF) é região na qual a temperatura de
processamento é suficiente para fundir os materiais envolvidos, ou seja, parte de metal
de base juntamente com parte do metal de adição passam para a forma líquida
formando a denominada poça de fusão. O metal de base (MB) é a região constituinte
da junta soldada que não sofreu qualquer alteração em suas características físicas,
químicas ou metalúrgica.
De acordo com Fortes (2005), a soldagem é realizada com o calor de um arco
elétrico mantido entre a extremidade de um eletrodo metálico revestido e a peça de
trabalho. O calor produzido pelo arco funde o metal de base, a alma do eletrodo e o
revestimento. Quando as gotas de metal fundido são transferidas através do arco para
a poça de fusão, são protegidas da atmosfera pelos gases produzidos durante a
decomposição do revestimento. A escória líquida flutua em direção à superfície da
poça de fusão, onde protege o metal de solda da atmosfera durante a solidificação.
Outras funções do revestimento são proporcionar estabilidade ao arco e controlar a
forma do cordão de solda.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
As chapas foram preparadas e submetidas a um ensaio dimensional na região
da soldagem conforme o desenho da figura 1. O material utilizado foi um aço doado e
certificado por uma empresa ASTM A516 Gr 70, conforme a imagem da figura 2
adiante. A mesma figura pode ser observado o valor da dureza do material.
Após a preparação das chapas, foi calculado a possível necessidade da
temperatura de pré-aquecimento de acordo com a norma AWS D1.1. Este cálculo foi
baseado no carbono equivalente “Ce” e na espessura do material utilizado, O Ce foi
calculado de acordo com a equação 1 a seguir, o valor o obtido foi 0,61.
𝐶T = 𝐶 +

(UVWXY)
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+

([\WU]W^)
_

+

(`YW[a)
b_

(1)

Por meio do valor do carbono equivalente ficou muito próximo ao do carbono
equivalente do aço ASTM A516 Gr 70 que é 0,63, que assim foi usado como
referência. Observado então o valor deste aço na tabela da norma como é mostrado
na figura 3 foi orientado que não havia necessidade de pré-aquecimento das chapas
pois a espessura mínima é menor que a tabela apresentada nesta figura 3 seguir.
Figura 01: Desenho da chapa de teste, medidas em milímetros (mm)

Fonte: Autor, 2018.
Figura 02: Composição química do material utilizado para os ensaios.

Fonte: Autor, 2018.

Figura 03: Imagem da tabela com os valares de preaquecimento.

Fonte: AWS, 2010.

Apesar não haver a necessidade de preaquecimento foi feito um aquecimento
de 600 C para eliminar eventual umidade. Após esse aquecimento a soldagem foi
iniciada e foi dado o primeiro passe. Para a soldagem foi utilizado o eletrodo revestido
do tipo básico de especificação AWS A5.1 e classificação E7018-1 com 3,25
milímetros de diâmetro. A escolha do tipo de eletrodo revestido justificou-se por
introduzir um baixo teor de hidrogênio, de trazer boa qualidade do metal depositado e
melhorar resistência ao impacto a baixas temperaturas, além disso, esse tipo de
eletrodo apresenta arco suave e boa molhabilidade. A sequência de soldagem foi a
mesma até o passe de acabamento em todas as amostras. Após a conclusão da
soldagem, a peça foi traçada com uma linha de centro na superfície transversal, e a
partir dessa linha foram introduzidos os passes de revenimento em um dos lados do
corpo de prova, como mostra a figura 4.
Figura 04: Imagens da amostra e da soldagem do corpo de prova.

Fonte: Autor, 2018

Após a soldagem a chapa de teste foi faceada por fresagem em seguida foi
seccionada na serra de fita, após este procedimento, foram retirados os corpos de
prova. A amostra 01 foi subdividido em “01a” e “01b”, sendo que a amostra “01a”
passou por um tratamento térmico de alivio de tensão, essas amostras ficaram na
condição “como soldado”.
Para realização da análise macrográfica a superfície da junta foi submetida à
lixamento manual com lixa d'água de granulometria #180, para a completa remoção
da camada de oxido e de outras possíveis impurezas. Posteriormente realizou-se o
ataque químico, com uma solução de ácido nítrico e álcool (Nital) 10% revelando a
geometria do cordão de solda, tanto da zona fundida (ZF) como da zona termicamente
afetada ZTA. Para interromper o ataque utilizou-se água, e a superfície a ser analisada
foi seca através da evaporação de álcool etílico absoluto.
Os valores de dureza foram obtidos através do equipamento Panantec ATMI, a
escala de medição utilizada foi a Rockwell A (HRA), foi utilizada uma pré-carga de 10
Kg. A figura 5 mostra os pontos de onde foram retirados os valores obtidos.

Figura 05: Pontos para a realização do ensaio de dureza.

Fonte: Petrobras, 2018.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas imagens da figura 6 a seguir mostra as macrografias das amostras
soldadas, as imagens são da seção transversal das amostras. As amostras de
soldagem por processo sem qualquer beneficiamento e de alívio de tensão
visualmente não apresentaram diferenças pois processo de alívio de tensão não traz
mudanças significativas nas estruturas em soldagem.

Figura 06: Imagens das macografias da soldagem dos corpos de prova.

(a) Soldagem convencional

(b) Soldagem com alívio de tensão

(c) Soldagem com passe de revenimento
Fonte: O autor, 2018.

A imagem (c) da figura 6 e o processo com passe de revenimento ela apresenta
mudanças significativas nas regiões típicas de soldagem por fusão. Pode ser observar
que o topo da solda apresenta uma maior quantidade de metal de adição isto pode
ser explicado pelo revenimento que representa um reaquecimento. Pode-se observar
também que região da ZTA na seção transversal apresenta tonalidade menos escura
devido a imposição do calor de soldagem, esta tonalidade escura é mais intensa na
parte inferior devido ao primeiro passe de soldagem, na parte superior se apresenta
menos intenso, devido aos últimos passes revenidos.
A seguir por meio dos gráficos das figuras 7 e 8 das amostras analisadas, pode
ser analisado as medidas de dureza. A figura 7 corresponde as medidas de dureza na
face transversal e a figura 8 da área longitudinal. Pode-se observar que as medidas
de dureza da amostra com alivio de tensão ficaram menores do que as outras.

Figura 07: Valores de dureza encontrados na região transversal das amostras

Fonte: Próprio autor, 2018.
Figura 08: Valores de dureza encontrados na região superficial das amostras

Fonte: Autor, 2018.

Uma outra observação é o valor da ZTA, que no caso do material não tratado
ficou muito acima do metal de base, isto pode trazer consequências a utilização deste
material pois nesta região pode trazer a perda de integridade do material em uso.
Quanto ao material com passe de revenido houve uma diminuição das durezas
em relação ao material não tratado, pois ao ser dado o passe de revenimento na
região de ligação entre o cordão de revenimento e o último passe, a essa diminuição
pode ser dada pelo aumento dos grãos desta região, este aumento pode ser causado
pelo aumento da temperatura, que ao ultrapassar a temperatura crítica do material,
modifica sua microestrutura aumentando o volume especifico dos grãos, este
tratamento é o mesmo que sofre os passes anteriores por seus cordões
subsequentes.
4. CONCLUSÃO
Foi observado que a técnica conhecida como passe de revenimento diminuiu a
dureza da zona afetada pelo calor da soldagem em relação à soldagem comum,
conforme valores indicados nas tabelas de resultados. Essa diminuição ocorre devido
as modificações metalúrgicas impostas pela técnica tanto na região de ligação entre
o passe de revenimento e os passes anteriores a esses, quanto na região do metal
de base, menos próxima aos passes de revenimento.
Ao ser aplicado o passe extra sobre os últimos cordões da solda já acabada
intitulados passes de revenimento, a região entre o cordão de solda do último passe
e o cordão de revenimento, ocorre o aumento dos grãos dessa zona devido ao
aumento da temperatura, que ultrapassa a considerada crítica do material, que
oferece um resfriamento mais lento onde modifica sua estrutura, assim, os grãos
aumentam de tamanho e como consequência a dureza também diminui.
Conforme os resultados obtidos no ensaio de dureza, independentemente se
houve a formação de microestruturas tais como a martensita ou não, a técnica do
passe de revenimento apresentou uma diminuição na dureza da zona termicamente
afetada pelo calor de soldagem, mostrou ser uma técnica viável em circunstâncias
onde não há a possibilidade da aplicação de tratamento térmico de alivio de tensões.
No setor industrial metalúrgico, as grandes corporações, como as
multinacionais, possuem maior capacidade e facilidade para a realização do
tratamento térmico de alivio de tensão em soldagem de reparo, ainda assim muitas
dessas companhias já aderiram a esta técnica como alternativa ao TTAT, porém as
indústrias de pequeno porte, microempresas e até mesmo empresas de prestação de
serviços como serralherias, sofrem com a necessidade do tratamento térmico de alivio
de tensões, já que a maioria não possuem um forno e o tratamento se torna inviável.
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RESUMO
O mel pode ser utilizado como suplemento em cultivos de microalgas, servindo como fonte de
carbono orgânico a esses microrganismos, os quais podem ser utilizados em diversos processos
industriais. Este estudo objetivou realizar uma pesquisa bibliométrica sobre o uso do mel como fonte
de carbono em cultivos de microalgas, ressaltando a evolução das pesquisas ao longo dos anos. Como
resultado, obteve-se diferentes combinações de termos e gráficos de publicações, possibilitando
identificar os assuntos menos pesquisados. Chegou-se à conclusão de que o mel ainda é um
componente pouco utilizado como suplemento em cultivos de microalgas, destacando um assunto de
fundamental importância a ser estudado, pois além de conter vários nutrientes que beneficiem a
produção de biomassa, o mel também contém propriedades antimicrobianas, as quais podem prevenir
a contaminação do meio de cultivo das microalgas por microrganismos indesejáveis.
Palavras-chave: Melaço; Bibliometria; Cultivo heterotrófico; Suplemento.

ABSTRACT
Honey can be used as supplement in cultures of microalgae, serving as source of organic
carbon to these microorganisms, who can be applied in various industrial processes. This study aimed
to perform a bibliometric research on the use of honey as a carbon source in microalgae cultures,
highlighting the evolution of this research area over the years. As result, different combinations terms
and graphs of publications were obtained, making possible to identify the least researched subjects. It
was concluded that honey is not commonly used as supplement in microalgae crops, highlighting the
importance of the subject as it contains several nutrients that benefit the production of biomass, honey
also contains properties antimicrobial agents, which can prevent contamination of the culture medium
of the microalgae by undesirable microorganisms.
Keywords: Molasses; Bibliometry; Heterotrophic cultivation; Supplement.

1. INTRODUÇÃO
O mel é composto por açúcares, minerais, proteínas, vitaminas e compostos
fenólicos que determinam suas propriedades físico-químicas, funcionais e até
sensoriais (SILVA et al., 2013). Porém, essa composição depende de alguns fatores
importantes, como a espécie da abelha que o produziu, o estado fisiológico da colônia,
e até mesmo o tipo da flora e do solo da região (RIBEIRO et al., 2009). Por ser
constituído de mais de 50% de D-glicose e D-frutose (açúcares), o mel é uma ótima
alternativa de fonte de carbono para suplementar cultivos de microalgas, além de
possuir atividade antimicrobiana, que poder atuar na prevenção da contaminação do
cultivo (LAZARIDOU et al., 2002; BERA, 2007; ANDRADE; COSTA, 2008).
O mel é considerado um melaço produzido por abelhas melíferas como fonte
de alimento. A principal matéria-prima para a produção de mel é o néctar das flores.
Esta substância possui alto valor nutricional, sendo composta por açúcares, proteínas,
vitaminas, minerais e compostos fenólicos, os quais determinam suas propriedades
funcionais, físico-químicas e sensoriais (SILVA et al., 2006; BERA e ALMEIDA
MURADIAN, 2007, SILVA et al., 2013).
As microalgas são microrganismos fotossintetizantes encontrados em
ambientes marinhos e/ou de água doce (MATA et al., 2010). Possuem uma
biotecnologia bastante promissora, podendo ser utilizadas em diversos processos
industriais: indústria farmacêutica, cosméticos, suplementos alimentares para
humanos e animais, geração de bioenergia e para tratamentos de águas residuais
(DOMINGUEZ, 2013).
Classificadas como microrganismos procariotos ou eucariotos, as microalgas
podem ser encontradas em ambientes marinhos e de água doce (depende da espécie)
e são capazes de realizar fotossíntese, processo que converte energia luminosa em
energia química (MATA et al., 2010). A biotecnologia destes seres está sendo muito
utilizada em diversos processos industriais, tais como suplementos alimentares
(humanos e animais), cosméticos, geração de bioenergia e tratamento de águas
residuais (DOMINGUEZ, 2013).
A indústria açucareira do Brasil produz, anualmente, cerca de 18 milhões de
toneladas de melaço. Entre seus constituintes, os açúcares correspondem a mais de
50%. Dessa forma, o mel é uma substância é uma alternativa de fonte de carbono
passível de ser utilizada em cultivos de produção de microalgas (LAZARIDOU et al.,
2002; LEE & KIM, 2001).
Um estudo utilizou melaço líquido (MEL) e melaço em pó (MEP) para a
suplementação do cultivo da microalga Spirulina platensis (cultivo heterotrófico)
durante 33 dias. O experimento indicou maior produção de biomassa quando
comparado ao cultivo autotrófico realizado em 30 dias. Além do mais, a velocidade de
reprodução da microalga não foi considerada significativa em relação à concentração
de MEL ou MEP contidas no meio de cultivo. Esse fato indica que o melaço produzido
no Brasil pode ser aproveitado para a obtenção de biomassa de microalgas
(ANDRADE, 2008).
O início da produção de microalgas em escala comercial ocorreu na década de
1960. A espécie Chlorella sp. começou a ser cultivada no Japão para ser utilizada
como suplemento alimentar. Com este avanço tecnológico, as indústrias do mundo

inteiro começaram a cultivar diversas espécies de microalgas para produção em
grande escala (RICHMOND, 2004; TOMASELLI, 2004; QUEIROZ et al., 2012).
Existem diferentes tipos de sistemas para cultivar microalgas. Os principais
sistemas são: (i) autotrófico, (ii) heterotrófico, e (iii) mixotrófico. Microalgas cultivadas
em sistema autotrófico utilizam a energia luminosa como fonte de carbono, realizando
a fotossíntese e, o sistema heterotrófico é suplementado com matéria orgânica
dissolvida do meio de cultivo para servir como fonte de carbono e energia (BRENNAN;
OWENDE, 2010). Composto por duas fases, a primeira em sistema autotrófico e a
segunda em sistema heterotrófico, o sistema mixotrófico permite aumentar a
produtividade de biomassa de microalgas (BRENNAN; OWENDE, 2010; MATA;
MARTINS; CAETANO, 2010).
Para servir de suplemento em meio de cultivo heterotrófico, a glicose ou
produtos contendo glicose e/ou frutose são os mais indicados. Este monossacarídeo
é metabolizado no interior da célula para gerar energia ATP – sob presença de
oxigênio - durante o processo de respiração celular. Neste processo, a molécula de
glicose é isomerizada à frutose, permitindo que as moléculas de frutose sigam pela
mesma via que as moléculas de glicose (FRENKEL et al., 2000).
Marquez et al. (1993) e Chojnacka & Noworyta (2004) estudaram o crescimento
da espécie de microalga Spirulina sp. em meio de cultivo suplementado com glicose.
A presença desse açúcar reduz a perda de biomassa durante o período noturno
(escuro) (TORZILLO et al., 1991), pois a respiração celular abastece o processo de
geração de energia celular (ANDRADE; COSTA, 2008).
Com base no que foi aludido, o presente estudo objetiva realizar uma pesquisa
bibliométrica sobre o uso do mel como fonte de carbono orgânico em cultivos
heterotróficos de microalgas, resultando em gráficos que ilustrem a evolução das
pesquisas ao longo dos anos em relação ao tema em questão.
2. METODOLOGIA
A internet disponibiliza o acesso à muitas bases de dados organizadas para as
instituições e centros de pesquisa. O número de bases de dados e conteúdos de
pesquisa disponíveis vêm crescendo exponencialmente em escala mundial. Quando
se trata de pesquisa científica, as bases de dados bibliográficos mais utilizadas (e
também
importantes)
são
a
Web
Of
Science
(WOS)
(http://www.webofknowledge.com), Scopus (http://www.scopus.com), Google Scholar
(http://scholar.google.com)
e
o
MEDLINE
da
NLM
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) (COBO, HERRERA & HERRERA, 2012).
O presente estudo consistiu-se em realizar uma pesquisa bibliométrica nas
bases de dados Scopus, Web Of Science (WOS) e Google Acadêmico a fim de
identificar as combinações dos termos mais relevantes à análise. Além disso, com
auxílio do software VOSviewer, foram gerados gráficos aderidos à importância de
artigos relacionados ao uso do mel como fonte de carbono em cultivos de microalgas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos neste estudo são válidos para pesquisas que buscam
compreender a importância da suplementação do meio de cultivo de microalgas com
mel, visando a maior taxa de produção de biomassa proveniente destes
microrganismos para fins industriais.
Na Tabela 1 é possível observar uma lista com 25 combinações dos termos
pesquisados nas bases de dados Scopus e Web Of Science. Os números de
ocorrências foram obtidos pela busca de publicações a partir do ano 2010 e a ordem
dos termos foi organizada de acordo com a média de ocorrências. Observa-se que
muitos autores utilizam a biotecnologia das microalgas para produzir biomassa para
diversas áreas industriais e as propriedades antimicrobianas do mel vêm sendo
bastante utilizadas mundialmente.
Tabela 01: Representação das taxas de ocorrências das palavras-chave envolvidas na pesquisa
realizada nas bases de dados Scopus e Web Of Science.

Termos
Microalgae × Biomass
Microalgae × Carbon
source
Microalgae × Biotechnology
× Biomass
Microalgae × Glucose
Microalgae × Supplement
Honey × Antimicrobial
activity
Microalgae × Mixotrophic
culture
Microalgae × Heterotrophic
culture
Microalgae × Glucose ×
Carbon source
Honey × Biomass
Microalgae × Autotrophic
culture
Honey × Protein source
Microalgae × Molasses

Ocorrência
Scopus
WOS
6443
7124
514

1128

963

227

511
448

540
557

391

496

71

296

60

335

151

176

130

152

25

166

14

162

38

41

Termos
Honey × Glucose source
Honey × Carbon source
Microalgae × Molasses ×
Supplement
Honeybee × Phytoplankton
Microalgae × Honey
Microalgae × Biomass × Honey
Microalgae × Honey × Protein
Microalgae × Honey ×
Supplement
Microalgae × Honey × Carbon
source
Microalgae × Honey ×
Antimicrobial activity
Microalgae × Honey ×
Biodiesel
Microalgae × Honey ×
Photobioreactor

Ocorrência
Scopus Termos
0
71
16

41

1

6

4
2

3
4

1

3

0

2

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Fonte: Scopus e Web Of Science (WOS), 2018.

A Figura 1 ilustra os gráficos evolutivos das publicações entre os anos 2010 e
2018 com os termos “Microalgae”, “Biotechnology” e “Biomass”.

Figura 01: Gráficos evolutivos das publicações com os termos “Microalgae”, “Biotechnology” e
“Biomass” nas bases de dados WOS e Scopus, respectivamente.

Fonte: Web Of Science (WOS) e Scopus, 2018.

No decorrer dos anos 2010 e 2016, houve aumento do número de publicações
referentes aos termos pesquisados. Porém, em 2017 o número de publicações
reduziu significativamente, indicando que esse assunto está deixando de ser
pesquisado. Ressalta-se que essa queda não traduz baixo nível de importância do
assunto, considerando que a biomassa de microalgas possui uma biotecnologia
bastante promissora para diversas aplicações industriais (suplementos alimentares,
cosméticos, tratamento de efluentes, geração de bioenergia, entre outras)
(DOMINGUEZ, 2013).
O gráfico de dispersão da combinação dos termos “Microalgae”,
“Biotechnology” e “Biomass” indica o surgimento de diversas palavras associadas ao
tema (Figura 2). As diferentes cores representam diferentes áreas de pesquisa e
indicam quais foram as palavras-chave mais utilizadas nas publicações encontradas.
Figura 02: Palavras-chave mais relevantes nas publicações encontradas com os termos
“Microalgae”, “Biotechnology” e “Biomass”.

Fonte: VOSviewer (2018).

Os gráficos evolutivos representados pela Figura 3 foram obtidos a partir da
busca dos termos “Honey” e “Antimicrobial activity” e indicam que os pesquisadores
têm demonstrado interesse crescente nas propriedades antimicrobianas do mel. Essa

propriedade pode ser benéfica para o cultivo de microalgas, prevenindo a
contaminação do meio de cultivo (ANDRADE; COSTA, 2008).
Figura 03: Gráficos evolutivos das publicações com os termos “Honey” e “Antimicrobial activity” nas
bases de dados WOS e Scopus, respectivamente.

Fonte: Web Of Science (WOS) e Scopus, 2018.

De acordo com a Figura 4 diversas palavras-chave foram utilizadas em
conjunto com os termos “Honey” e “Antimicrobial activity”. Quanto mais forte a cor
(amarela) maior a representatividade e relevância da palavra-chave encontrada.
Figura 04: Gráfico de densidade contendo as palavras-chave mais relevantes nas publicações
encontradas com os termos “Honey” e “Antimicrobial activity”.

Fonte: VOSviewer (2018).

Foram observadas palavras não pesquisadas, mas que podem ser
consideradas parte do assunto em questão como: “antioxidant”, “pH”, “antibiotics”,
“immunology”, “microbial sensitivity tests”. Além disso, foi observado a correlação
entre o assunto pesquisado e “Escherichia coli”, uma bactéria gram-negativa de
potencial risco biológico responsável por causar graves intoxicações alimentares
(BRASIL, 1999). Dessa forma foi identificado, por meio de consulta a outros trabalhos,
a atividade antimicrobiana do mel contra a bactéria Escherichia coli, abrangendo um
assunto promissor a ser estudado, uma vez que esta espécie de bactéria possui
muitos surtos de doenças registrados em vários países (MARCH; STATES, 2007).

No que diz respeito à combinação das palavras “Microalgae” e “Molasses”,
compreende-se que os estudos referentes ao uso de melaço em cultivos de
microalgas estão se tornando cada vez mais pesquisados (Figura 5).
Figura 05: Gráficos evolutivos das publicações com os termos “Microalgae” e “Molasses” nas bases
de dados WOS e Scopus, respectivamente.

Fonte: Web Of Science (WOS) e Scopus, 2018.

As palavras mais utilizadas pelos autores, além de outras que abrangem o
assunto em questão como “biofuel”, “biodiesel”, “lipids” e “ecology” (Figura 6).
Figura 06: Gráfico de densidade contendo as palavras-chave mais relevantes nas publicações
encontradas com os termos “Microalgae” e “Molasses”.

Fonte: VOSviewer (2018).

Dessa forma pode-se afirmar que as microalgas são realmente consideradas
fontes de energia renováveis e que podem ser utilizadas para gerar bioenergia. Além
disso os biocombustíveis provenientes da biomassa de microalgas são considerados
sustentáveis e podem reduzir o uso dos combustíveis fósseis (GONÇALVES et al.,
2017), que colaboram negativamente com os recursos naturais (DAL MAGRO et al.,
2011).
Ao pesquisar as palavras “Microalgae” e “Honey”, foram encontradas somente
4 publicações na base de dados Web Of Science e 2 publicações na Scopus. Essas

evidências indicam ser esse um assunto bastante importante e promissor para
pesquisas futuras, pois, por possuir alto valor nutricional, o mel pode ser utilizado
como suplemento de fonte de carbono em cultivos de microalgas (ANDRADE;
COSTA, 2008).
Somente uma publicação foi encontrada na base de dados Web Of Science
referente à combinação das palavras “Microalgae”, “Honey” e “Supplement” e
nenhuma na base de dados Scopus. Em nenhuma das bases de dados utilizadas
foram encontradas publicações referentes à combinação de palavras “Microalgae”,
“Honey” e “Antimicrobial activity”. Dessa forma, evidencia-se o quão promissor é esse
assunto para estudos futuros relacionados a avaliação das propriedades
antimicrobianas do mel em cultivos de microalgas (LAZARIDOU, 2002).
A Tabela 2 é o resultado da compilação de dados fornecidos pela base de
dados Web Of Science. Foram encontrados somente os 10 artigos recentes referente
à combinação das palavras “Microalgae”, Biotechnology” e “Biomass”. O maior
número de citações desses trabalhos ocorreu durante os meses janeiro a julho do ano
2018, incluindo o periódico de publicação, título, ano e autor.
Tabela 02: Artigos encontrados na base de dados Web Of Science (WOS) com maior número de
citações entre os meses janeiro e julho de 2018.

Periódico

Título

Ano

Applied Energy

Biodiesel production by microalgal
biotechnology

2010

Dewatering of microalgal cultures: A
major bottleneck to algae-based fuels

2010

Bioprocess engineering of microalgae
to produce a variety of consumer
products

2010

Bioresource
Technology

Cyanobacteria and microalgae: A
positive prospect for biofuels

2011

Bioresource
Technology

Mechanism and challenges in
commercialisation of algal biofuels

2011

Journal of
Renewable and
Sustainable Energy
Renewable &
Sustainable Energy
Rewiews

Biotechnology
Advances
Applied
Biochemistry and
Biotechnology

Production cost of a real microalgae
production plant and strategies to
reduce it
Culture of Microalgae
Chlamydomonas reinhardtii in
Wastewater for Biomass Feedstock
Production

Autor
Huang, GuanHua; Chen,
Feng; Wei, Dong; et al.
Uduman, Nyomi; Qi,
Ying; Danquah, Michael
K.; et al.
Harun, Razif; Singh,
Manjinde; Forde,
Gareth M.; et al.
Parmar, Asha; Singh,
Niraj Kumar; Pandey,
Ashok; et al.
Singh, Anoop; Nigam,
Poonam Singh; Murphy,
Jerry D.

N° de
citações
470
376
360
218
194

2012

Acien, F. G.; Fernande, J.
M.; Magan, J. J.; et al.

157

2010

Kong, Qing-xue; Li, Ling;
Martinez, Blanca; et al.

145

Bioresource
Technology

Potentials of macroalgae as feedstocks
for biorefinery

2013

Journal of Applied
Phycology

Lipid productivity, settling potential
and fatty acid profile of 11 microalgal

2012

Jung, Kyung A.; Lim,
Seong-Rin; Kim, Yoori;
et al.
Griffiths, Melinda J.; van
Hille, Robert P.;
Harrison, Susan T. L.

141
127

Journal of Process
Control

species grown under nitrogen replete
and limited conditions
Hurdles and challenges for modelling
and control of microalgae for CO2
mitigation and biofuel production

2011

Bernard, Olivier

127

Fonte: Web Of Science (WOS), 2018.

Na Figura 7, pode-se observar um gráfico representativo do número de citações
por ano quando combinadas as palavras “Microalgae”, Biotechnology” e “Biomass”.
Figura 07: Gráfico com o número de citações por ano ao combinar as palavras “Microalgae”,
Biotechnology” e “Biomass”.

Fonte: Web Of Science (WOS), 2018.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no que foi discutido no referencial teórico e nos resultados obtidos,
é possível concluir que os pesquisadores estão cada vez mais publicando pesquisas
referentes à biotecnologia da biomassa provinda de microalgas, pois estas se
manifestam como potenciais fontes sustentáveis para a aplicação em diversos
produtos industriais.
O mel também vem sendo bastante utilizado em estudos que compreendem
além de sua atividade antimicrobiana, também os seus componentes proteicos, como
a glicose, frutose, entre outros nutrientes, podendo servir como suplemento às fontes
de carbono orgânico em cultivos de microalgas, proporcionando maior rendimento da
biomassa produzida.
Porém, o uso do mel como suplemento em cultivos de microalgas vem sendo
pouco estudado pelos cientistas, podendo-se indicar um assunto bastante promissor
às pesquisas futuras que desejam envolver o mel em cultivos de microalgas a fim de
otimizar o cultivo para que se tire maior proveito da produção de biomassa e, além do
mais, prevenir a contaminação do meio de cultivo utilizando as atividades
antimicrobianas do mel.

REFERÊNCIAS
ANDRADE, M. DA R.; COSTA, J. A. V. Cultivo da microalga Spirulina platensis em
fontes alternativas de nutrientes. Ciência e Agrotecnologia, v. 32, n. 5, p. 1551–
1556, 2008.
BERA, Alexandre; ALMEIDA-MURADIAN, Ligia Bicudo de. Propriedades físicoquímicas de amostras comerciais de mel com própolis do estado de São
Paulo. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 27, n. 1, p. 49-52, 2007.
BRASIL, Leis et al. Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999: Define o Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e
dá outras providências. Diário Oficial da União, v. 1, n. 18, 1999.
BRENNAN, L.; OWENDE, P. Biofuels from microalgae—A review of technologies
for production, processing, and extractions of biofuels and co-products. Renewable
and Sustainable Energy Reviews, v. 14, n. 2, p. 557–577, 1 fev. 2010.
CHOJNACKA, Katarzyna; MARQUEZ-ROCHA, Facundo-Joaquin. Kinetic and
stoichiometric relationships of the energy and carbon metabolism in the culture of
microalgae. Biotechnology, v. 3, n. 1, p. 21-34, 2004.
COBO, Manolo J. et al. SciMAT: A new science mapping analysis software
tool. Journal of the American Society for Information Science and Technology,
v. 63, n. 8, p. 1609-1630, 2012.
DAL MAGRO, C.; COLLA, L. M.; HEMKEMEIER, M. Remoção de cromo VI e DQO
de meio de cultivo adicionado de efluente com elevada concentração de cromo a
partir da microalga Spirulina platensis. XVIII Simpósio Nacional de
Bioprocessos, 2011.
DOMINGUEZ, Herminia (Ed.). Functional ingredients from algae for foods and
nutraceuticals. Elsevier, 2013.
FRENKEL, Gerald et al. Test Bank for Nelson and Cox, Lehninger Principles of
Biochemistry. Worth Publishers, 2000.
GONÇALVES, Bruna Caroline Marques et al. Microalgas para Produção de
Biohidrogênio e Biodiesel. Janus, v. 12, n. 22, 2017.
LAZARIDOU, A. et al. Characterization of pullulan produced from beet molasses by
Aureobasidium pullulans in a stirred tank reactor under varying agitation. Enzyme
and Microbial Technology, v. 31, n. 1–2, p. 122–132, 1 jul. 2002.
LEE, B.-K.; KYUN KIM, J. Production of Candida utilis biomass on molasses in
different culture types. Aquacultural Engineering, v. 25, n. 2, p. 111–124, 1 set.
2001.

MARCH, R.; STATES, U. Food safety and foodborne illness. n. March, 2007.
MARQUEZ, F. J.; SASAKI, K.; KAKIZONO, T.; NISHIO, N.; NAGAI, S. Growth
characteristics of Spirulina platensis in mixotrophic and heterotrophic conditions.
Journal of Fermentation Bioengeneering, v. 5, p. 408-410, 1993.
MATA, T. M.; MARTINS, A. A.; CAETANO, N. S. Microalgae for biodiesel production
and other applications: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews,
v. 14, n. 1, p. 217–232, 1 jan. 2010.
QUEIROZ, F. B. et al. Occurrence of pharmaceuticals and endocrine disruptors in
raw sewage and their behavior in UASB reactors operated at different hydraulic
retention times. Water Science and Technology, v. 66, n. 12, p. 2562-2569, 2012.
RIBEIRO, R.O.R. et al. Avaliação comparativa da qualidade físico-química de méis
inspecionados e clandestinos, comercializados no estado do Rio de Janeiro, Brasil.
Revista Brasileira de Ciência Veterinária. v. 16, n. 1, p. 3-7, 2009.
RICHMOND, Amos (Ed.). Handbook of microalgal culture: biotechnology and
applied phycology. John Wiley & Sons, 2008.
SILVA, R.A. et al. Composição e propriedades terapêuticas do Mel de Abelha.
Alimentos e Nutrição. Araraquara, v. 17, n. 1, p. 113-20, jan./mar., 2006.
SILVA, T.M.S. et al. Phenolic compounds melissopalynological physicochemical
analysis and antioxidante activity of jandaira (Melipona subnitida) honey. Journal
of Food Composition and Analysis. v. 29, p. 10-18, 2013.
TOMASELLI, Luisa. The microalgal cell. Handbook of microalgal culture:
Biotechnology and applied phycology, v. 1, p. 3-19, 2004.
TORZILLO, G.; SACCHI, A.; MATERASI, R. Temperature as an important factor
affecting productivity and night biomass loss in Spirulina platensis grown outdoors
in tubular photobioreactors. Bioresource Technology, v. 38, p. 95-100, 1991.
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RESUMO
Quando falamos de pigmentação, logo pensamos que se trata de um tema que é pouco falado
em livros ou artigos científicos, porém, apresenta grande característica de conhecimentos em relação
à pigmentação e coloração das plantas, e quais artifícios tais espécies utilizam através dessa coloração
para atrair animais e efetuarem funções de plena importância como a dispersão de sementes. A
principal função das flores é a polinização, por isso, a pigmentação é essencial para que essa ação
ocorra, fazendo com que o ciclo se repita e cumpra seu papel diariamente. Fazendo um resumo geral,
as flores são elementos de reprodução de plantas fanerógamas; conjunto de cálice e corola, mais ou
menos vistoso, com forma, organização, coloração e demais caracteres extremamente variáveis. A
forma, o aroma, e a coloração de substâncias presentes nas flores, foram produzidas contendo
finalidades importantes, que é chamar a atenção de aves, mamíferos e insetos. Esta coloração é
manifestada pela presença de pigmentos que absorvem radiação luminosa na região do ultravioleta e
do visível. As ideias aqui expostas foram aquelas que julgamos ser relevantes em relação as suas
ações diante do tema, onde acumulamos uma série de informações, dados e tabelas, com a finalidade
de clarear a mente do leitor sobre o tema proposto, tornando-o de fácil entendimento. As informações
empregadas nesse artigo vão servir de base para o desenvolvimento geral do trabalho.
Palavras-chave: Antocianina, Xantofila, Clorofilas, Flores, Angiospermas e Fotossintetizantes.

ABSTRACT
When we talk about pigmentation, we soon think that it is a topic that is little spoken of in books
or scientific articles, but it is a topic of great importance and presents characteristics of knowledge
regarding the pigmentation and coloring of plants, and what artifices such species use this color to attract
animals and perform functions of full importance such as pollination. The main function of flowers is
pollination, so pigmentation is essential for this action to occur, and the cycle repeats itself and fulfills its
role daily. Generally speaking, flowers are reproductive elements of phanerogamous plants; set of
chalice and corolla, more or less showy, with shape, organization, coloration and other extremely
variable characters. The shape, the aroma, and the coloring of substances present in the flowers, they
were produced with an important purpose, which is to catch the attention of birds, mammals and insects.
This coloring is manifested by the presence of pigments that absorb light radiation in the ultraviolet and
visible regions. The ideas presented here were those that we consider relevant in relation to their actions
on the theme, where we accumulate a series of information, data and tables, in order to clear the reader's
mind about the proposed theme, making it easily understood. The information used in this article will
serve as a basis for the overall development of the work.
Keywords: Anthocyanin, Xanthophyll, Chlorophylls, Flowers, Angiosperms and Photosynthesizes.

1.

INTRODUÇÃO

As cores fazem parte de nosso cotidiano que nem nos damos conta de como
as notamos e qual a importância em nossas vidas. Presente na natureza, nas artes e
em nossas predileções, a cor também nos permite distinguir objetos (SEESP, 2014).
A cor é o resultado da luz que incide sobre os objetos que de acordo com suas
propriedades vão absorver ou refletir certas cores de luz (GUIMARÃES et al., 2013).
Há cerca de 300 anos, o físico inglês, Sir Isaac Newton (1642-1727), separou a luz
em espectros de cores visíveis ao deixa-la passar por um prisma. Desse modo,
Newton demonstrou que a luz branca consistia na verdade em numerosas cores
diferentes, variando do violeta numa extremidade do espectro e do vermelho na outra
(TAIZ, L & ZEIGER.2004). Segundo (Raven et al.2001) a separação das cores é
possível porque a luz das cores é desviada, ou seja, refratada, em diferentes ângulos,
por isso, podemos ver a diversidade de cores ao atravessar o prisma (Figura 1).
Figura 1: Decomposição da luz branca por um prisma exibindo o espectro das cores. Fonte:
Monografias: Brasilescola.com.br

A cor das plantas está relacionada à produção e acúmulo de pigmentos nos
órgãos vegetais, essa coloração não se presta apenas para que a vegetação
apresente uma estética agradável, a coloração das plantas tem funções metabólicas
e ecológicas importantes para a sobrevivência do vegetal e sua interação com a
comunidade biológica (Santos, 2016).
São apresentados neste trabalho os grupos de pigmentos mais importantes,
presentes em quase todas as plantas angiospermas e sua relação com cor e função,
referente a quatro espécies que observamos em nossa volta.
Para que a energia luminosa ser utilizada pelos seres vivos, é preciso que seja
primeiramente absorvida pelos pigmentos dos organismos. Os pigmentos absorvem
os comprimentos de onda da luz específicos, como a clorofila que absorve a luz azul
e a vermelha, refletindo o verde para fora das células. Esses pigmentos sempre irão
refletir o comprimento de onda que não é absorvido. Frutos como o Maracujá,
Morango ou Uva verde devem suas cores aos comprimentos de ondas refletidos por
sua superfície.
Os pigmentos vegetais são distribuídos, de acordo com suas características,
químicas em três grupos sendo eles os carotenoides, flavonoides e fotossintetizantes
(Tabela 1).

Tabela 01: Tabela criada a partir das informações extraídas de (www.infoescola.com.br/bioquímica)
Tabela 1: Grupos de pigmentos vegetais e suas características
GRUPOS

PIGMENTOS

COR

CARACTERÍSTICAS

Xantofila

Amarelo dourado
até amarelo claro.

Podem ser vistas nos processos de
envelhecimento natural do vegetal.

Licopeno

Vermelho radiante.

Está presente no tomate maduro, entre
outras frutas.

Antocianinas

Vermelho vivo, roxo
ao azul.

É observada na parte posterior das pétalas
de flores avermelhadas ou azuladas.

Flavonas

Amarelo pálido
quase incolor

Visadas em frutas cítricas.

Clorofila

Vários tons de
verde

Encontrados em folhas e caules jovens.

Ficobilina

Vários tons
avermelhados

Presente nas algas azul-esverdeadas,
constituídas por bactérias fotossintéticas.

CAROTENÓIDES

FLAVONÓIDES

FOTOSSINTETIZANTES

2.

Descrição dos principais pigmentos vegetais

2.1 Carotenoides
Xantofilas possuem átomos de oxigênio ligados às cadeias de hidrocarbonetos,
são solúveis em óleo com algum solvente orgânico, estão presentes durante o
amadurecimento de frutos como o maracujá. Carotenos são formados por cadeias de
hidrocarbonetos, lipossolúveis, são precursores da vitamina A. Os pigmentos dos
carotenoides têm a função de proteger os fotossintetizantes e apresentam moléculas
oxidáveis (https://www.infoescola.com/bioquimica/carotenoides).
2.2 Flavonoides
As antocianinas estão associadas às moléculas de açúcar são responsáveis
em particular, pela cor rubi-violácea, do vinho tinto jovem; são encontrados na forma
de glicosídeos facilmente hidrolisados por aquecimento em meio ácido. Isoladas em
laboratório, a cor das antocianinas depende da acidez do meio em que estão
dissolvidas: a forma ácida é vermelha, a básica é azul (ZOLNERKEVIC, 2012). Os
pigmentos flavonoides protegem a célula da radiação UV (luz ultravioleta), auxiliam
na absorção da vitamina C, são solúveis em água e podem ser usados tanto para a
área alimentícia quanto para a medicinal, além de que, muitos corantes são feitos a
base delas (https://www.infoescola.com/bioquimica/flavonoides).
2.3 Fotossintetizantes
A clorofila apresenta três formas principais, que diferenciam entre si nos
detalhes de sua estrutura molecular e nas propriedades de absorção
(https://www.infoescola.com/plantas/clorofila).
Clorofila a presente em todos os eucariontes fotossintetizantes e nas
cianobactérias, sendo essencial para a produção de oxigênio pela fotossíntese.

Clorofila b um pigmento acessório que não está diretamente envolvido na
transdução da energia da fotossíntese para ampliar a faixa de luz que pode ser usada
no processo. Quando absorve a luz é transferida para a clorofila a como energia
química.
Clorofila c que substitui a clorofila b em alguns grupos de algas principalmente
nas pardas e diatomáceas, pode substituir a clorofila a no processo de fotossíntese.
De acordo com Taiz (2004), os pigmentos fotossintetizantes têm a função de
realizar a produção de carboidratos, usando a luz como fonte de energia para juntar
com o gás carbônico, absorvido pela planta, com duas moléculas de água.
3. MATERIAIS E MÉTODOS
Foram observadas três imagens de espécies de plantas com a finalidade de
comparar a coloração, ou seja, a presença nítida que cada uma apresenta através de
seus pigmentos, estruturas e formas de atração.
(Figura 2) Hibisco - Hibiscus sabdariffa (nome cientifico) da família Malvaceae,
popularmente conhecido como hibisco, Graxa-de-estudante, Mimo-de-vênus
e Brinco-de-princesa, trata-se de um arbusto nativo da Ásia, espécie amplamente
hibridada, com cerca de 300 espécies, dando origem a inúmeras formas e cores
de flores exuberantes, que foi escolhida pela facilidade de ser encontrada além dos
benefícios que trazem a saúde de origem asiática sendo uma planta exótica aqui no
Brasil. (http://terracotajardinagem.com.br/?tag=hibisco-amarelo#.W6hAdmhKhPY).
(Figura 3) Pingo-de-ouro - Duranta erecta aurea (nome científico) da família
Verbenaceae popularmente conhecido como Pingo de Ouro, trata-se de um
arbusto de folhas douradas que surgiu através de uma mutação da violeteira. Sua
popularização foi um verdadeiro fenômeno no paisagismo brasileiro onde é nativa.
Quando não podado, produz pequenas flores arroxeadas, róseas ou brancas e frutos
esféricos, pequenos e amarelos, além disso, suas folhas perdem um pouco a
tonalidade dourada. Sendo então escolhido neste artigo por ser apreciado por muitas
pessoas e de sua alta popularidade na aplicação da jardinagem.
(https://www.jardineiro.net/plantas/pingo-de-ouro-duranta-erecta-aurea.html).
(Figura 4) Caládio – Caladium bicolor (nome científico) da família Araceae,
popularmente conhecido como Caládio. São plantas herbáceas bulbosas com folhas
saindo direto do bulbo, de altura entre 0,30 e 0,50 metros. As folhas têm longo pecíolo,
são grandes, de coloração variegada e cores intensas, em branco, verdes, rosas e
vermelhos, muito ornamentais. As flores são em espádice branco, pequenas e têm
importância secundária. Os diversos híbridos apresentam combinações de cores
chamativas, com desenho, pintas e formas de folhas maiores ou menores. O caládio
também é considerado uma planta tóxica, devido a presença de cristais de oxalato de
cálcio e saponinas em suas folhas. Ela foi escolhida por ser uma planta popular mais
com uma rara característica, sendo nativa da América Central e América do Sul.
(https://www.fazfacil.com.br/jardim/tinhorao-caladio-caladium/).
(Figura 5) Amor Perfeito - Viola × wittrockiana e Viola tricolor (nome científico).
Esta última é pouco cultivada atualmente, a maioria dos amores-perfeitos cultivados
são híbridos desta espécie com outras espécies do gênero Viola, plantas que recebem
a denominação Viola × wittrockiana. O amor-perfeito é uma pequena planta que
geralmente não ultrapassa os 30 cm de altura (tem normalmente de 15 a 25 cm de

altura), produzindo flores que em média têm cerca de 6 cm de diâmetro, embora
existam cultivares com flores menores, de 2 ou 3 cm, e cultivares com flores maiores,
de aproximadamente 10 cm de diâmetro. Os amores-perfeitos cultivados nos jardins
atualmente são principalmente híbridos, resultantes do cruzamento da espécie Viola
tricolor com outras espécies do gênero Viola. Atualmente existe um grande número
de cultivares, com flores de muitas cores que formam um grande número de padrões,
geralmente combinando três cores, mas também bicolores e de uma só cor ou até
mesmo com quatro cores. Em locais de clima ameno é considerada fácil de cultivar,
podendo ser cultivada em vasos, jardineiras ou nos jardins, isoladamente ou em
grupos. Ela nasce em locais abandonados e a polinização de suas flores é feita pelas
abelhas e, como a flor amor perfeito é hermafrodita, ela pode se autofecundar.
(https://jardim.info/amor-perfeito;
https//www.meusdicionarios.com.br/flor-amorperfeito).
Figura 2: Hibisco

Figura 3: Pingo-de-Ouro

Fonte: Pingo D’Ouro – Richard Kuesters – tirado em 26 de fevereiro de 2007.
Figura 4: Caládio

Figura 5: Amor Perfeito

Fonte: Caladio – Paul Tieck – tirado
em 15 de abril de 2013.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Fonte: Amor
Perfeito44
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avermelhados destacam
de maneira
e torna a flor mais atraente aos olhos
dos polinizadores, a cor amarelada do hibisco também tem o objetivo de proteger a
parte reprodutiva da radiação ultravioleta, assim, a flor preserva sua cor por mais
tempo e permite que a polinização aconteça em uma grande escala, sem interferi-la.
Esta planta também apresenta finalidades funcionais, como o desenvolvimento de
chás, as citações informam que nesse chá, há o pigmento Antocianina, além de outras
flavonas
com
importância
na
área
da
saúde.
(https://www.kampodeervas.com.br/noticia/hibiscus-suas-propriedades-funcionais).
No Pingo-de-Ouro (Figura 3), é possível ver as xantofilas misturadas com as
clorofilas, pois seus tons amarelos são exaltados entre a cor verde, que tem o intuito
de proteger esses pigmentos fotossintetizantes. Algumas informações também
apontam a importância do cultivo dessa planta com finalidades polinizadoras, e o
destaque de sua cor exuberante pode ser vista com muita facilidade.
(http://meioambiente.culturamix.com/ecologia/flora/pingo-de-ouro).
No caso do Caládio Tropical (Figura 4), pode-se ver uma junção de clorofilas
com grande concentração nas bordas das folhas e antocianinas concentradas no
centro das folhas, ambas atuando juntas, pois enquanto uma realiza os processos
fotossintetizantes a outra protege o centro da folha contra a radiação ultravioleta, além
de dar um destaque, como por exemplo, a cor exuberante que atrai polinizadores para
a planta. O Caládio Tropical, também revela curiosidades do por que possuir cor
vermelha centralizada em suas folhas. (http://krasalifex.info/jardim/plantas-flores-eervas/jardins-especiais/236326-plantas-tropicais-com-folhas-verdes-evermelhas.html).
E por último o Amor-Perfeito (Figura 5), que a partir de sua coloração ampla
contendo grande concentração de clorofila ajuda na dispersão de sementes e atrai
polinizadores constantemente, é uma planta que deve permanecer em ambientes
úmidos, pois é muito sensível à falta de água, possuem grande quantidade de
sementes e suas pétalas são grandes e bem desenvolvidas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os pigmentos têm várias funções importantes para as plantas e muitos
benefícios para os seres humanos. No caso das Antocianinas do grupo de
Flavonoides, os benefícios para o homem são: Prevenção do câncer, combate a
osteoporose e ajudam no controle do peso além de muitos outros, para as plantas
ajudam a atrair polinizadores devido à cor exuberante refletida e filtram raios
ultravioletas do sol entre outras funções. (https://www.mundoboaforma.com.br/8beneficios-dos-flavonoides-o-que-sao-e-alimentos-ricos). As Xantofilas do Grupo dos
Carotenoides, para o homem evitam doenças cardiovasculares, regulam o sistema
imunológico e previnem a oxidação do colesterol LDL, para as plantas eles protegem
os pigmentos fotossintetizantes da oxidação do excesso de luz absorvida.
(https://www.infoescola.com/bioquimica/carotenoides). E por último, o pigmento mais
importante, a Clorofila que pertence ao grupo de pigmentos fotossintetizantes que
realizam a fotossíntese, produzindo o alimento para as plantas e liberando oxigênio
no ar; já para os homens, ajuda no antienvelhecimento, previne a artrite além de
desintoxicar o corpo. Tais informações podem ser encontradas em
(https://www.saudedica.com.br/os-20-beneficios-da-clorofila-para-saude).
O objetivo da Tabela 1, é citar alguns exemplos de pigmentos que possuem
características distintas uma das outras, e que podem variar entre várias cores,
informando a qual grupo pertence, sendo então possível mostrar os benefícios que
podem oferecer para o bom funcionamento do nosso corpo.
Por fim, o artigo fornece o conhecimento ideal sobre tais pigmentos presentes
em todas as espécies de plantas, e que muitas podem ser vistas no dia a dia de cada
um; com base nisso, será possível identificar quais pigmentos estão presentes nestas
plantas.
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O ESTUDO DOS CONTOS DE FADA COMO CAMINHO PARA
CONCEPÇÃO DE INTEGRALIDADE DO ENSINO
Elena Aparecida da Costa Bruno
Rodolfo do Nascimento Macedo
Profa. Me. Neide Aparecida Arruda de Oliveira
RESUMO
O enfoque dos temas transversais, os quais compreendem a ideia de formação cidadã, são
essenciais na discussão sobre a evolução humana no meio social. O presente estudo aborda os contos
de fada como meio para promover uma reflexão sobre a construção de valores éticos buscando
trabalhar a desconstrução dos contos de fada e adaptando-os à nova realidade social. A subjetividade
dos contos de fada permite o entrelaçamento temporal, a reconstrução linear da história e a formação
atemporal do indivíduo. Objetiva-se, com isso, dar início a um olhar docente voltado para a construção
de um ensino para socialização e humanização. Deste modo, este trabalho aborda os contos de fada
como objeto de estudo para os temas transversais, tendo como premissa a elaboração de um canal de
estudos pautado na formação crítica e reflexiva do aluno.
Palavras-chave: Contos de fada; temas transversais; ensino.

ABSTRACT
The focus of cross-cutting themes, which comprise the idea of citizen training, are essential in
the discussion of human evolution in the social environment. The present study deals with fairy tales as
a means to promote a reflection on the construction of ethical values, seeking to work on the
deconstruction of fairy tales and adapting them to the new social reality. The subjectivity of the fairy
tales allows the temporal intertwining, the linear reconstruction of the story and the timeless formation
of the individual. The aim is to start a teaching approach aimed at building a teaching for socialization
and humanization. In this way, this work approaches fairy tales as an object of study for cross - cutting
themes, based on the premise of a study channel based on the critical and reflective formation of the
student.
Keywords: fairy tales; cross-cutting issues; teaching.

1. INTRODUÇÃO
1.1 Escola como Espaço Social
A escola apresenta-se como espaço de formação primária do indivíduo em
relação a sua interação social, sendo incutidos durante todo seu processo de
desenvolvimento princípios e valores que perpassam a compreensão de aprendizado
cognitivo. Isso é complementado pelo conceito de Educação para a Cidadania Global,
apresentado no documento da Unesco (2015), Educação para a cidadania global:
preparando alunos para os desafios do século XXI - segundo o qual a educação está
muito mais voltada atualmente para a construção de valores e atitudes de cooperação
internacional.
Em outras palavras, “[...] a educação é, também, uma experiência social, [...]
desenvolve as relações com os outros, adquire as bases do conhecimento e do
‘savoirfaire’. ” (UNESCO, 2009, p. 16). Isso permite a resolução de problemas
cotidianos, o convívio com as diferenças e o reconhecimento do trabalho conjunto,
além do desenvolvimento da pessoa, em suas várias esferas emocionais e cognitivas.
“No momento em que os sistemas educacionais formais tendem a privilegiar o acesso
ao conhecimento, em detrimento das outras formas de aprendizagem, é mister
conceber a educação como um todo”. (UNESCO, 2009, p. 31 e 32)
Como apresentado em estudos do Porvir, a educação para integralidade
compreende mais que a formação cognitiva, trabalha as questões sócio-emocionais
como habilidades voltadas a relação com o outro e consigo mesmo. “As competências
sócio-emocionais são habilidades que você pode aprender; são habilidades que você
pode praticar; e são habilidades que você pode ensinar” (PORVIR, 2014, s/p)
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a perspectiva de
se construir uma cidadania comprometida com a formação do indivíduo perpassa uma
prática educacional voltada para o entendimento da realidade social e dos direitos e
responsabilidades em relação à vida social, coletiva e ambiental, incorporando como
Temas Transversais às questões da ética, da pluralidade cultural, do meio ambiente,
da saúde e da orientação sexual.
A transversalidade é um princípio teórico do qual decorrerá diversas
consequências práticas, tanto nas metodologias de ensino quanto na proposta
curricular e pedagógica. Ela aparece hoje como uma doutrina inovadora nos sistemas
de ensino de vários países. No entanto, essa ideia não é uma novidade. Ela remete
aos ideais pedagógicos do início do século, quando se falava em ensino global e do
qual falaram renomados educadores, entre os quais, os franceses Ovídio Decroly
(1871-1932) e Celestin Freinet (1896-1966), os norte-americanos John Dewey (18521952) e William Kilpatrick (1871-1965) e os soviéticos Pier Blonsky (1884-1941) e
Nadja Krupskaia (1869-1939). Segundo o Ministério da Educação (MEC,1997, s/p)
São temas que estão voltados para a compreensão e para a construção da
realidade social e dos direitos e responsabilidades relacionados com a vida
pessoal e coletiva e com a afirmação do princípio da participação política.
Isso significa que devem ser trabalhados, de forma transversal, nas áreas
e/ou disciplinas já existentes. (MEC,1997, s/p)

Salienta-se, entretanto, que uma das maiores dificuldades da escola se
relaciona a inflexibilidade muitas vezes presente no currículo escolar, o qual privilegia
os conhecimentos teóricos em detrimento dos demais modos de aprendizado. Nessa
concepção, questiona-se a relação socioeducativa da escola, a formação de um
espaço de real interação entre a formação pessoal e coletiva.
1.2. Os temas transversais e o papel do professor enquanto mediador
Os temas transversais correspondem a temas presentes na vida cotidiana.
Pretende-se que esses temas se relacionem às questões da atualidade estando
presentes em todas as áreas e que sejam orientadores, também, do convívio escolar.
De acordo com Menezes (2001):
[...] não se trata de que os professores das diferentes áreas devam “parar”
sua programação para trabalhar os temas, mas sim de que explicitem as
relações entre ambos e as incluam como conteúdos de sua área, articulando
a finalidade do estudo escolar com as questões sociais, possibilitando aos
alunos o uso dos conhecimentos escolares em sua vida extraescolar. Não se
trata, portanto, de trabalhá-los paralelamente, mas de trazer para os
conteúdos e para a metodologia da área a perspectiva dos temas. Segundo
o MEC, caberá aos professores mobilizar tais conteúdos em torno de
temáticas escolhidas, de forma que as diversas áreas não representem
pontos isolados, mas digam respeito aos diversos aspectos que compõem o
exercício da cidadania. (MENEZES, 2001, s/p)

Nessa concepção, o conhecimento do professor deve distanciar-se do
mecanicismo estimulado pela visão racionalista, pela qual deve-se ensinar a teoria e
com a mesma ser capaz de resolver os problemas encontrados na prática, sem que
haja uma reflexão sobre essas, tornando-se assim um mero reprodutor de teorias.
O modelo de racionalidade técnica, diz-nos, não se adequa às situações da
prática com que nos deparamos, uma vez que elas não se apresentam como
problemas claramente definidos para serem solucionados, mas como
“situações problemáticas caracterizadas pela incerteza, desordem e
indeterminação” (GUIMARÃES, 2008, p.839).

A função da escola em nossos dias é instruir, isto é, transmitir conhecimentos
como, também, educar, ou seja, formar o cidadão. Educação e instrução se
complementam, formando o indivíduo intelectual e socialmente.
Para Vygotsky (1978, p.10), uma implicação importante é a de que o
aprendizado humano é de natureza social e é parte de um processo em que a criança
desenvolve seu intelecto dentro da intelectualidade daqueles que a cercam. Assim o
professor não é mais visto como o único detentor de saberes, sendo o aprendizado
um processo proveniente de docentes e discentes. Nesta visão, “[…] ensinar não é
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua
construção. ” (FREIRE, 1996, p. 12). A UNESCO discorre que:

Somos levados, portanto, a revalorizar as dimensões ética e cultural da
educação e, nesse sentido, a fornecer os recursos para que cada um venha
a compreender o outro em sua especificidade, além de compreender o mundo
em sua busca caótica de certa unidade; mas, previamente, convém começar
pela compreensão de si mesmo em uma espécie de viagem interior,
permeada pela aquisição de conhecimentos, pela meditação e pelo exercício
da autocrítica. (UNESCO, 2010, p. 10)

O ato de ensinar exige então do educador a sua percepção como sujeito
formador, que também precisa se formar com um olhar crítico, mas sem perder a
sensibilidade e criatividade. Para Morin (2003, p.53), “o aprendizado da autoobservação faz parte do aprendizado da lucidez. A aptidão reflexiva do espírito
humano, que o torna capaz de considerar-se a si mesmo, ao se desdobrar [...] deveria
ser encorajada e estimulada em todos. ” Aprende a usar da dinamicidade para passar
conteúdos significativos, possibilitando ao aluno a aquisição da autonomia de seu
aprendizado. Aprender a ver o educando sem preconceitos, nem distinções e
enxergar a educação com a intenção de transformar e deixar-se transformar por ela.
1.3 Os Contos de Fada
A busca por modelos de ensino eficientes configura-se pela visão de que o
aprender é um ato de conhecer e refletir de modo crítico, sobre o mundo e sobre si
mesmo, de forma a inserir-se em diferentes contextos.
Somos levados, portanto, a revalorizar as dimensões ética e cultural da
educação e, nesse sentido, a fornecer os recursos para que cada um venha
a compreender o outro em sua especificidade, além de compreender o mundo
em sua busca caótica de certa unidade; mas, previamente, convém começar
pela compreensão de si mesmo em uma espécie de viagem interior,
permeada pela aquisição de conhecimentos, pela meditação e pelo exercício
da autocrítica. (UNESCO, 2010, p. 10)

Assim, a desconstrução do conhecimento torna o mundo mais palpável,
possibilitando a compreensão da subjetividade do ser humano em sua esfera social e
individual. Do mesmo modo, a percepção do mundo nas esferas oral e escrita,
manifestadas desde a infância, passa a ser mecanismo de compreensão do homem
e da sociedade.
Deste modo, o leitor tem a possibilidade de buscar em seus conhecimentos
anteriores o preenchimento de lacunas deixadas no texto e mesmo no sentido natural
da obra, atribuindo-lhe um sentido mais próximo de sua realidade. Isso reafirma a ideia
de que “[...] o significado não está apenas no autor do texto ou no leitor, mas é o
resultado de um processo formado por ambos. A compreensão é influenciada pela
forma como o leitor (re) constrói o seu significado e como o autor constrói o texto. ”
(ALVES, 2012, p. 21)
Isso pode ser visto em diferentes gêneros textuais, dentre os quais os contos
de fada apresentam um papel importante, corroborando a compreensão de Vygotsky
(1896, p.8), segundo o qual “existe uma inter-relação fundamental entre pensamento
e linguagem, um proporcionando recursos ao outro. Desta forma a linguagem tem um
papel essencial na formação do pensamento e do caráter do indivíduo. ”

Como afirma Ruiz (2003), a fantasia e a imaginação fazem parte de nossa
constituição. Ela acompanha-nos desde pequenos, pois antes de pensarmos,
precisamos imaginar. Percebemos essa ligação de imaginação e razão nos contos de
fadas, que vem sendo retomados pela mídia, sofrendo algumas reconstruções e
releituras. Renovando seus sentidos e assim, estabelecendo uma relação com o
campo das imagens da pós-modernidade. A narração de uma história não é apenas
um fenômeno estético, podendo ser uma necessidade humana, pois esta cria
condições para que o mundo possa ser compreendido.
[...] através deles pode-se aprender mais sobre os problemas interiores
dos seres humanos e, sobre as soluções corretas para seus
predicamentos em qualquer sociedade, do que com qualquer outro tipo
de estória dentro de uma compreensão infantil. (BETTELHEIM, 1992,
p. 13)

Ela favorece e estimula o senso crítico, união de informações, união de
fragmentos e criação de imagens que permitem que a história seja construída e que
o mundo imaginário seja compreensível e real. Segundo Corso e Corso (2011, p. 21)
é comum subestimarmos “a função da narrativa na construção e sustentação da nossa
personalidade: geralmente a pensamos como acessória, como lúdica e muito poucas
vezes como essencial”.
É comum pensarmos na narração apenas como uma leitura fantasiada, que
transportará um ser racional para outro mundo, um mundo cheio de magia e fantasia,
que irá envolver cada vez mais o leitor. Porém, o leitor não se dá conta de que há
fantasia em grande parte do tempo e não apenas enquanto realiza uma leitura ou
assiste a um filme. Ainda para Corso e Corso (2011, p. 19):
Mesmo trabalhando estamos fantasiando estar em outro lugar, com outras
pessoas, fazendo outras coisas. Passamos um mês de férias, mas outros
onze sonhando com elas, assim como o sábado e o domingo não ocupam
somente esses dois dias em nossos pensamentos.

Os autores supracitados (2011, p.19) afirmam que a fantasia também pode ser
compartilhada, não precisa ser individual:
Frequentar as histórias imaginadas por outros, seja escutando, lendo,
assistindo a filmes ou a televisão ou ainda indo ao teatro, ajuda a pensar a
nossa existência sob pontos de vista diferentes. Habitar essas vidas de
fantasia é uma forma de refletir sobre destinos possíveis e cotejá-los com o
nosso.

As fantasias compartilhadas favorecem a união entre fantasia e razão,
contribuindo para um imaginário coletivo, onde as elas podem relevar os desejos e as
necessidades de um grupo na sociedade.

1.4 A Educomunicação aplicada ao Ensino
Em meio à necessidade de renovação do ensino e as formas de se pensar
educação é de fundamental importância e necessidade a integração dos meios de
comunicação, ou das tecnologias da informação nas práticas pedagógicas que por
sua vez necessitam de uma reformulação ativa em sua essência cognitiva.
Tal urgência é evidenciada ainda mais pela total disseminação de tais meios
de comunicação em todas as facetas da sociedade moderna, e também pelas crateras
ou abismos socioculturais e intelectuais que cada vez mais dilatam seu alcance,
expandindo assim as desigualdades. Faz-se necessária a integração por parte das
escolas e das oficinas de ensino a prática da democracia envolvendo a facilitação do
acesso a esses meios. Gerando assim, um contato ativo do futuro cidadão que irá
tornar-se ativo e consciente, em uma sociedade tão desigual como a que se presencia
nos dias de hoje.
O conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação
de processos, programas e produtos destinados a criar e a fortalecer
ecossistemas comunicativos em espaços educativos presenciais ou virtuais,
assim como a melhorar o coeficiente comunicativos das ações educativas,
incluindo as relacionadas ao uso dos recursos da informação no processo de
aprendizagem [...]. A educação para a comunicação, o uso das tecnologias
na educação e a gestão comunicativa transformam-se em objeto de políticas
educacionais, sob a denominação de Educomunicação. (SOARES, 2001 p.
35-46)

Diante da definição de educomunicação pelo professor Ismar de Oliveira
Soares, chefe do Departamento de Comunicações e Artes (CCA) da ECA/USP,
entende-se que a escola necessitou de certa forma estar disposta a abrir suas portas
para essa nova onda de integração digital, que já estava mais que disseminada em
toda a sociedade moderna. Um meio, basicamente considerado como de
entretenimento, possibilitou a grande ampliação de horizontes, gerando e
caracterizando assim, uma nova etapa do ato de ensinar e propagar ideias e valores
morais.
Tais afirmativas não deixam dúvidas de que as instituições de ensino já, mesmo
que de uma forma um tanto quanto vagarosa, acordaram para tal questão, ou seja, da
utilização de tecnologias da informação em sala de aula como uma ferramenta a mais
para a prática pedagógica. Essa questão, da utilização ou não desses meios em
ambiente escolar, já deixou de ser tema das discussões acaloradas que envolvem a
educação brasileira, onde muito disso deve-se a, implantação da linguagem
computacional, ou vulgo informática, como item presente na grade curricular nacional.
Essa atitude é muito benéfica não só para o aluno, que ao obter contato direto
com essa ferramenta, conhece uma nova face dessa tecnologia, como para o
professor que ao abrir espaço para essa nova empreitada viu-se diante de uma
potente prática de incentivo e desenvolvimento educacional.

2. METODOLOGIA
A presente pesquisa a ser desenvolvida com alunos dos cursos de licenciatura
de um Centro Universitário situado no Vale do Paraíba surgiu da urgência de se
trabalhar com foco nas necessidades atuais da educação, em especial as que
envolvem os conflitos e necessidades do ser humano. O conteúdo a ser proposto tem
como base os contos de fada, sendo abordada inicialmente a série de TV “Once Upon
a Time” como instrumento para o estudo sobre a desconstrução dos contos de fada.
Será proposta, aos graduandos, a leitura e a reflexão sobre os aspectos
históricos e culturais das obras apresentadas na série, para posteriormente ser
trabalhada a sua contextualização. Os estudantes terão como desafio a reconstrução
das obras e a produção de materiais para o abastecimento de um blog com foco na
desconstrução do discurso dos contos de fada e sua reestruturação em materiais
didáticos contextualizados com as necessidades atuais das crianças e dos
adolescentes.
Os conteúdos a serem produzidos terão como base a proposta de releitura das
adaptações, com foco nas realidades vivenciadas por estudantes das próprias escolas
de atuação dos licenciandos e no estágio. Ao fim do projeto espera-se que o ambiente
resultante da pesquisa seja disponibilizado como suporte para estudos sobre o ensino
pautado na concepção de integralidade.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino deve apresentar bases teóricas e práticas, cujo princípio norteador de
todas as ações esteja na pessoa, a qual está situada em um determinado contexto e
exercerá um papel em meio ao coletivo. Deste modo, compreende-se a validade de
se refletir sobre a educação como um processo em que o conhecimento tem como
base a pessoa (personificada na figura do aluno e do professor), o coletivo (entendido
como a comunidade educativa e a sociedade que a cerca) e a escola (ambiente em
que o ensino acontece) instituem-se na inter-relação de ação e reflexão.
Esse ato possibilita a alunos e professores iniciarem um processo de
desenvolvimento e aprendizado, pois aprendem a ver o mundo e a reconhecer a
importância do coletivo. Por isso, todas as suas atitudes e ações passam a basear-se
em reflexões que possibilitam um constante aprender e reaprender.
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RESUMO
Este artigo refere-se a relatos de experiências de estudantes do curso de Enfermagem de uma
Universidade do Interior de São Paulo da Região Metropolitana do Vale do Paraíba. São relatos de
experiências vivenciadas num projeto social evidenciando a extensão universitária acadêmica. A
temática apresentada foi sobre o alcoolismo, onde o conteúdo aprendido foi transformado em uma peça
teatral. A metodologia utilizada foi desenvolvida a partir do tema “Um alcoólatra alcooliza uma família”,
utilizando a narrativa dos fatos e história desenvolvida em cima de um artigo apresentado por uma
aluna do grupo. O Objetivo do artigo é apresentar narrativas dos alunos de enfermagem que
vivenciaram a experiência de voluntariado, e se a forma de teatro contribuiu para disseminar o
conhecimento aprendido em sala de aula.
Palavras-chave: Aprendizagem; Voluntariado; Extensão

ABSTRACT
This article refers to reports of experiences of students of the Nursing course of a University of
the Interior of São Paulo in the Metropolitan Region of the Paraíba Valley. They are reports of
experiences lived in a social project evidencing the university academic extension. The theme presented
was on Alcoholism, where the teaching was transformed into a play. The methodology used was
developed from the theme "An alcoholic a family", using the narrative of the facts and history developed
over an article presented by a student of the group. The purpose of the article is to present narratives
of nursing students who experienced the experience of volunteering and if the form of theater contributed
to disseminate the knowledge learned in the classroom.
Keywords: Learning; Volunteering; Extension.

1. INTRODUÇÃO
A extensão universitária surge como meio concreto para que haja uma ponte
entre os problemas e a universidade. Isso se faz importante para formação
educacional dos acadêmicos. A extensão universitária surgiu na Inglaterra na metade
do século XIX estando vinculada a ideia de educação continuada (MEDEIROS, 2017).
Através disso, a universidade de modo concreto insere o acadêmico numa
realidade e faz com que ele busque formas de enfrentar problemas apresentados pela
comunidade, fazendo dessa forma que ele crie um olhar social e clínico da situação.
Dessa forma ele transmite conhecimento, orientação e agrega valores para sua
formação educacional.
As atividades de extensão eram realizadas para atender demandas específicas
apresentadas pela comunidade (MEDEIROS, 2017).
Com isso, podemos destacar que os enfermeiros, principalmente os que
trabalham na saúde coletiva, trabalham com demandas muito específicas e que
requer um olhar clínico e social bem apurado para que tenham assim suas
necessidades atendidas. Esse olhar pode ser modelado quando a universidade
oferece trabalho de extensões para que o acadêmico conheça outras realidades.
O Plano de Trabalho da Extensão Universitária tem um processo histórico da
construção da Extensão Universitária no Brasil, através dele o MEC conseguiu
garantir a competência de preconizar como o trabalho extensionista deveria ser
realizado pelas universidades, através disso criar uma política para construir espaços
para que as pessoas possam apresentar suas realidades e compreendê-las
(MEDEIROS, 2017).
A extensão universitária é algo restaurador que forma um aluno na dimensão
biológica, psíquica e cultural. Isso possibilita que se forme um profissional capaz de
interagir com a sociedade, também estimula o compromisso profissional com a ética
e a cidadania, capacidade de comunicação, liderança e gerenciamento de habilidades
(PEREIRA, MIALHE, SOARES, TAGLIAFERRO, MENEGHIM, 2011).
Dentro deste contexto, foi realizada uma atividade extensionista, onde os
alunos do sexto período de enfermagem vivenciaram uma dimensão principalmente
cultural, a qual, por meio de uma forma lúdica, foi apresentada a um grupo de
adolescentes e jovens de um projeto social do município, uma temática discutida e
aprendida na disciplina Família e Sociedade, no que se refere ao problema do álcool
nas famílias. Diante disso, foi assim levado ao grupo o assunto sobre álcool, utilizando
o teatro, onde foi possível trabalhar também vários valores com a comunidade ali
inserida. Por meio desta experiência extensionista fez com que os acadêmicos
tenham outra visão frente aos problemas e também compreender o que a comunidade
tem a falar sobre o assunto, o qual se faz presente dentro de uma maioria dos que
estavam participando. Sendo assim, onde a proposta que da extensão oportuniza uma
troca de saberes, permitiu aos estudantes de enfermagem dialogar e enxergar o
indivíduo em suas várias dimensões e entender o que ele está passando naquele
momento. Sendo a extensão universitária o serviço voluntário onde os meios que
fornecem interação entre o aluno e a comunidade, sendo que ambos os indivíduos
dessa interação se beneficiam. O aluno nessa experiência se confronta com outra
realidade vivida pela população, onde as características socioeconômicas e culturais
são diferentes (PEREIRA, MIALHE, SOARES, TAGLIAFERRO, MENEGHIM, 2011).

O objetivo da integração entre Universidade e Comunidade é adequar os
recursos humanos à realidade em que vivemos. Está atrelada a extensão de
atividades, resolução de problemas e participação da sociedade. A atividade de
extensão promove a participação do acadêmico com a comunidade e vice-versa, esse
modelo de trabalho permite que o acadêmico seja criativo e confere oportunidades
concretas e experiências no seio da própria comunidade (PEREIRA, MIALHE,
SOARES, TAGLIAFERRO, MENEGHIM, 2011).
A Universidade é composta por de três pilares básicos que são: o ensino, a
pesquisa e a prestação de serviços, sendo a prestação de serviços o que proporciona
uma relação direta do acadêmico com a comunidade (PEREIRA, MIALHE, SOARES,
TAGLIAFERRO, MENEGHIM, 2011). Observa-se assim, dentro da visão dos autores,
a questão da indissociabilidade tão preconizada na academia, onde o ensino, a
pesquisa e a extensão caminham juntas. .
A inclusão de programas de extensão universitária e estágios voluntários é uma
experiência que produz conhecimento de si e de outras pessoas que vivem em torno
de si, produz também confiança, familiaridade, sensibilidade social, cultural e
consciência política. Instituições que promovem o incentivo de serviços voluntários
fazem com que a população de outra camada receba informações novas que agregam
conhecimento (PEREIRA, MIALHE, SOARES, TAGLIAFERRO, MENEGHIM, 2011).
A instituição que promove tais atividades forma profissionais conscientes de sua
cidadania e solidariedade e, que automaticamente saem comprometidos com a
responsabilidade social.
O trabalho voluntário é algo em que a pessoa dedica parte do seu tempo, sem
remuneração alguma, por uma ação que irá fazer mudança (PEREIRA, MIALHE,
SOARES, TAGLIAFERRO, MENEGHIM, 2011).
O Plano Nacional de Extensão Universitária é um documento que tem como
objetivo reafirmar a extensão universitária como processo acadêmico de qualificação.
“O artigo 207 da Constituição Brasileira dispõe que “as universidades gozam de
autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e
obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.
Sendo assim, a extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico que
articula o ensino e a pesquisa. Essa interação permite a troca de valores e cultura. É
importante que o projeto de extensão respeite a cultura e as diferenças de cada
espaço. Atividades desempenhadas fora da faculdade ativam mudanças na sociedade
(PEREIRA, MIALHE, SOARES, TAGLIAFERRO, MENEGHIM, 2011). Sendo a
premissa didática utilizada neste artigo, na qual o teatro desenvolvido, teve como
objetivo apresentar o reflexo negativo gerado na família que convive com um
alcoólatra, tendo em vista que ele não concentra em si os malefícios, mas os dividem
com todo o núcleo familiar, fatores estes discutidos em sala de aula na disciplina de
Família e Sociedade. Um problema que segundo estudos levantados e apresentados
em sala de aula, existe em vários contextos familiares. Corrobora o autor que a relação
da pessoa com o abuso de substâncias traz prejuízos não só para o usuário, essa
ingestão descontrolada recai também sobre toda a coletividade. E com isso se
concretiza a perda de liberdade e saúde emocional de toda uma família (SILVA, 2003).
A doença no ambiente influência de maneira negativa para que os filhos de pais
alcoólatras se tornem também alcoolistas. Crianças que convivem nesse tipo de
ambiente podem desenvolver outros problemas como de ordem emocional, de

conduta e, o mais importante e que devemos dar destaque, o de aprendizagem
(SILVA, 2003).
Dentro deste cenário, o objeto dos relatos é verificar sobre a importância da
extensão universitária no grupo de estudantes de enfermagem e se esta atividade
contribuiu como forma de levar o conhecimento.
2. METODOLOGIA
A abordagem do trabalho desenvolvido teve a descrição de fatos a partir do
tema “Um alcoólatra alcooliza uma família”, utilizando a narrativa dos fatos, a história
foi desenvolvida tendo como base um artigo apresentado por uma aluna do grupo. O
artigo embasado é intitulado como “Família de Alcoolista: o retrato que emerge da
literatura”. O trabalho teve início na disciplina Família e Sociedade ministrada no 6º
período da faculdade, e depois por um convite foi apresentado no projeto social, e em
2018 foi apresentado para um grupo de voluntariado numa instituição de ensino para
mostrar a importância social que é ser voluntário.
O grupo foi composto por dez acadêmicos de enfermagem e dividimos em
núcleos: Núcleo 1 ficou responsável pelo roteiro e desenvolvimento da história; Núcleo
2 ficou responsável pela organização e montagem do cenário; Núcleo 3
caracterização de personagens; Núcleo 4 recursos gráficos.
O tema foi apresentado de forma lúdica, tendo como recurso utilizado o teatro,
ambientado em vários cenários e personagens peculiares, onde a proposta foi levar
uma atividade extensionista a um grupo que segundo informações dos responsáveis
possuíam uma vulnerabilidade social, sendo o objetivo socializar uma
indissociabilidade – ensino, pesquisa e extensão.
Os relatos apresentados por cada indíviduo do grupo estão apontados em
forma de numeral.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
No relato um, observa-se sobre a forma lúdica escolhida para levar uma
informação para os adolescentes e jovens, a qual o primeiro estudante de
enfermagem considerou como uma forma assertiva, pois foi possível levar o
conhecimento com uma linguagem acessível e de fácil compreensão.
3.1 Relato I - primeiro estudante
“Por meio do teatro apresentado eu consegui agregar conhecimentos e
perceber como um trabalho de extensão amplia nosso conhecimento e a visão do
mundo. Esse trabalho de extensão apresentou outra realidade e outro mundo que eu
não conhecia. É importante que toda universidade tenha isso a oferecer para seus
alunos, pois isso é enriquecedor e faz com que nosso olhar profissional e pessoal
amplie sobre outras realidades que na sala de aula não se tem dimensão, e que
quando colocado em prática é possível aprender com a comunidade na qual se está
inserido. Através deste trabalho lúdico tivemos o prazer de ouvir as pessoas dizendo
o quanto a nossa apresentação entrou e tocou na vida delas, com isso, relatamos
nossa experiência e transcrevemos os relatos feitos por elas”.

Alguns estudos revelam o lúdico como uma medida terapêutica, que
promove a continuidade do desenvolvimento [...], possibilitando o
restabelecimento físico e emocional, o brincar ainda reduz tensão, raiva,
frustração, conflito e ansiedade (BRITO; RESCK; MOREIRA; MARQUES,
2009). A mobilização social de uma comunidade ou grupo não é um produto
que conseguimos encerrar e avaliar (BAREICHA; COSTA; BAREICHA;
CAMPOS; MIRAN.)

O relato do estudante de enfermagem dois, evidencia a importância do
voluntariado dentro da universidade como uma ferramenta importante de levar o
conhecimento e recebê-lo.
Castro (2004) relata que ‘’ O conhecimento produzido não é, em nenhum
momento, neutro e deve ser pensado em concomitância com suas consequências
para que os caminhos possam ser reformulados’’.
3.2 Relato II - segundo estudante
“Muito valioso e gratificante ver a devolutiva que o voluntariado nos apresenta.
Essa experiência não há coisa no mundo que pague. Deparei-me com outras
realidades, tive a oportunidade de ouvir depois do teatro, relato das pessoas que
assistiram e se viram na história, e de como queriam mudar a realidade e o rumo de
suas vidas. O trabalho de extensão toca as pessoas; Essa via de mão dupla, onde
levamos algo e temos retorno, possibilita mudar realidades”.
No relato do terceiro estudante de enfermagem oportunizou uma identificação
da didática apresentada com a realidade vivenciada, comprovando a importância de
levar o conhecimento de uma forma simples, onde é enriquecida a atividade de se
colocar a disposição do outro no processo do voluntariado.
3.3 Relato III - terceiro estudante
“Identifiquei-me muito com o teatro, pois passou um ‘’filme’’ na minha cabeça,
já que tudo o que foi apresentado de maneira fictícia, infelizmente eu vivenciei e vejo
que acontece, e muito, na vida real. Senti-me feliz em poder como voluntariado
divulgar um problema que hoje afeta muitas famílias e a sociedade”.
Diante de todas as interfaces que permeiam a arte do teatro como um
processo de educar prazeroso, reafirma-se a sua ação transformadora para
o despertar de um olhar crítico na construção de um saber espelhado na
própria realidade do indivíduo. (SOARES; SILVA; SILVA; MEDEIROS).
O fortalecimento da relação universidade/sociedade prioriza a superação das
condições de desigualdades e exclusão existentes. Através de projetos
sociais, a universidade socializa seu conhecimento e disponibiliza seus
serviços, exercendo sua responsabilidade social, ou mesmo sua missão: o
compromisso com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. (NUNES;
SILVA, 2011).

4.

CONCLUSÃO

O voluntariado constitui potente dispositivo de mudanças na sociedade. Seja
qual for sua motivação, um voluntário dispõe de seu tempo para prestar uma atividade,
sem remuneração, para o bem social. A experiência do voluntariado agrega valores e
demanda um retorno quando de sua satisfação plena com os efeitos gerados com o

trabalho desenvolvido. Diante dos relatos apresentados verifica-se a satisfação dos
alunos com a atividade desenvolvida. A proposta de projetos extramuros trazida pela
extensão universitária, somada ao voluntariado, agregou experiência, permitiu a troca
de saberes, formação de valores contribuindo para o processo de aprendizagem,
desenvolvimento pessoal e profissional dos acadêmicos. Vale ressaltar o bom
resultado com a didática empregada na exposição de ideias, onde a mensagem
passada foi facilmente compreendida. Conclui-se que o trabalho desenvolvido a
principio na sala de aula, nas bases da extensão universitária se fez alcançar em
outras esferas, assumindo o caráter voluntário, unindo assim ensino, pesquisa e
extensão.
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RESUMO
A proposta deste artigo é apresentar relatos de experiência de acadêmicos do oitavo período
de enfermagem de uma universidade do interior da região metropolitana do Vale do Paraíba, onde o
grupo foi convidado a levar o conteúdo aprendido na disciplina família e sociedade, sobre o alcoolismo.
A extensão foi realizada com jovens em vulnerabilidade social de um projeto social do município. Sendo
utilizado o teatro como metodologia no processo ensino-aprendizagem, com o objetivo de despertar a
atenção dos alunos sobre um assunto presente no contexto destes adolescentes, sendo assim, os
alunos de enfermagem buscaram avaliar se esta didática obteve o resultado desejado. A metodologia
utilizada trata-se de um estudo de abordagem descritiva que tem como característica a observação, o
registro, a análise e a descrição de fatos ou fenômenos, que consiste no relato de uma experiência
vivenciada pelos alunos referindo-se a troca de saberes, utilizando a forma lúdica.
Palavras-chave: Extensão; metodologia; experiência

ABSTRACT
The purpose of this article is to present the experiences of eighth period nursing students from a
university in the interior of the metropolitan region of Vale do Paraíba, where the group was invited to
take the content learned in the family and society discipline about alcoholism. The extension was carried
out with young people in social vulnerability of a social project of the municipality. The theater was used
as a methodology in the teaching-learning process, with the purpose of awakening the attention of the
students on a subject present in the context of these adolescents, being thus, the nursing students
sought to evaluate if this didactic obtained the desired result. The methodology used is a descriptive
study that has as a characteristic the observation, recording, analysis and description of facts or
phenomena, which consists in the report of an experience experienced by the students referring to the
exchange of knowledge, using the playful form.
Keywords: Extension; methodology; experience

1. INTRODUÇÃO
Segundo o MEC a Extensão Universitária é indispensável à formação dos
estudantes como uma prática pedagógica, pois ela promove a participação e a trocas
de saberes entre comunidades e Universidades, e oportunizando que os alunos
tenham visões mais amplas para a sociedade que ele está inserido e com isso, possa
trazer significativas transformações, pensar Extensão Universitária é lembrar-se de
um imenso laboratório de experimentação prática, constituído pela sociedade e seus
problemas. (MEC/SESU, 2006, p. 18).
Sendo assim, o grupo buscou uma forma lúdica de apresentar a questão do
álcool, pois a autora Olga Reverbel, uma teórica, autora e professora brasileira, que
dedicou sua vida ao estudo e às práticas da relação entre Teatro e Educação
defendendo a função eminentemente educativa, e destaca que a instrução ocorre
através da diversão, deixando a utilização metodológica da palestra, a qual
geralmente é utilizada no curso de enfermagem quando é chamado para realizarem
extensão. Diante disso, o grupo buscou um formato de uma peça de teatro, o qual os
alunos beneficiados pelo projeto pudessem se interessar pelo tema através de uma
forma lúdica. Segundo vários estudiosos a mera transmissão de informação não
resulta de uma forma eficaz, como é apresentado que ao longo das últimas décadas,
sendo crescente a percepção difundida entre os professores de que os alunos estão
cada vez menos interessados pelos estudos e reconhecendo menos a sua autoridade
e, desta forma, a mera transmissão de informação sem a adequada recepção não
caracterizaria um eficiente e eficaz processo de ensino-aprendizado (SANTOS;
SOARES, 2011).
Para que o tema álcool fosse levado aos alunos do projeto social, onde já havia
a informação por meio dos profissionais envolvidos com os adolescentes que este
problema era presente em quase todas as famílias dos beneficiados, foi criada pelos
próprios universitários sob orientação coordenação
do NEXT – Relações
Comunitárias, um peça de teatro, já apresentada dentro da disciplina família e
sociedade mas com adaptações para sensibilizar o malefício deste problema social,
para que com o intuito desta conscientização os alunos vivenciassem os três tripés
acadêmicos: ensino, pesquisa e extensão. Entendendo seu papel acadêmico “[...] a
extensão é o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a
pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a
universidade e a sociedade” (BRASIL, 20014, p. 5).
O conhecimento refletido dentro de sala de aula trouxe a discussão que o álcool
se faz presente na vida dos seres humanos desde os primórdios, através das bebidas
fermentadas. Após a Revolução Industrial essas bebidas passam a ser produzidas em
grande escala e isso faz também que elas passem a ter maior teor alcoólico. A bebida
era consumida durante as refeições por ser uma fonte menos contaminada do que a
água, pois na época não recebia o tratamento apropriado, com o passar doas anos
ela passa a ter altos índices de venda, devido seu baixo custo, favorecendo o acesso
a um número maior de pessoas o que pode acabar causando uma dependência.
(SOARES; FARIAS; DONATO; MAURO; ARAUJO; GHELMAN, 2014; GARCIA, 2017)
Segundo o Manual da Classificação Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde (CID-10) define a Síndrome de Dependência do Álcool como
um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se

desenvolvem a partir do consumo de uma substância psicoativa, tipicamente
associada ao desejo incontrolável de utiliza-la, sendo considerada também como uma
droga pela Organização Mundial da Saúde pois define-se como substância não
produzida pelo organismo que tem propriedades de atuar sobre um ou mais de seus
sistemas e que causa alterações em seu funcionamento, sendo assim, o álcool é
capaz de afetar de forma negativa pessoas e laços familiares, sendo que a faixa etária
mais afetada são os jovens. (SOARES; FARIAS; DONATO; MAURO; ARAUJO;
GHELMAN; 2014; GARCIA, 2017; RIBEIRO; ANDRADE; CIRINO; TEIXEIRA;
MARTINS; MARIANO, 2018)
Os seres humanos em geral sofrem um período crítico na fase da adolescência,
público esse a ser abordado na extensão, pois é um período de rápido
desenvolvimento cerebral é marcado por mudanças psicológicas e comportamentais
muito significativas onde ocorrem a poda sináptica e a mielinização e marca também
a fase de transição entre a infância e a vida adulta, por ser este período comum que
o adolescente se mantenha distante da família e procure maior vínculo entre pares,
ou seja, outros adolescentes, podendo o mesmo ser pressionado a experiência de
experimentar qualquer tipo de droga. (GARCIA; 2017; RIBEIRO; ANDRADE; CIRINO;
TEIXEIRA; MARTINS; MARIANO; 2018)
De acordo com uma pesquisa realizada pelo Centro Brasileiro de Informações
sobre Drogas Psicotrópicas com 108 maiores cidades do país, aponta que 12,3% da
população brasileira entre 12 a 65 anos são dependentes de álcool e 74,6% já
consumiram bebida alcoólica pelo menos uma vez na vida, sendo assim, os problemas
do álcool envolvem a família e o indivíduo que faz uso do mesmo, porém as pessoas
que geralmente são mais atingidas são o cônjuge e os filhos, através da reflexão das
causas do problema.
Logo assim, este ensino adquirido pelos alunos de enfermagem se fez de suma
importância para a realização da extensão universitária, o qual foi promover de forma
lúdica esta atividade com os alunos beneficiados pelo CRAS-Centro de Referência de
Assistência Social do município, tendo como princípio orientar os jovens sobre suas
capacidades, mostrar novas perspectivas sobre o futuro, incentivando-os a terem uma
melhor qualidade de vida.
Atualmente com a extensão espera-se formar profissionais competentes e
comprometidos socialmente, exigindo uma prática que possibilite aos alunos um
pensamento crítico, baseando na valorização da criatividade, da reflexão e da
participação dos alunos articulando um processo educativo, cultural e científico, ao
lado do ensino e da pesquisa, articulando as força das ações nascidas das relações
sociais comunitárias, que é essencial para a formação acadêmica, e tendo como
princípio norteador a prestação de serviços à comunidade e a ideia de que a
universidade estende o seu saber através da aproximação com a realidade social da
população assistida, atividades de extensão que são executadas nos espaços
comunitários tem como pressuposto básico a busca da transformação social e propõe
uma troca de saberes entre a universidade e a sociedade, sendo assim, colocando
em prática sua missão, o compromisso social. (OLIVEIRA E GARCIA, 2009).
Diante da proposta extensionista para os jovens e adolescentes do projeto
social, os alunos de enfermagem envolvidos buscaram entender se a forma didática
utilizada para levar o conhecimento aprendido em sala de aula despertou o interesse
destes alunos e como foi a experiência.

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivos Gerais
Conhecer ferramentas didáticas assertivas
conhecimento.

para

a disseminação do

2.2 Objetivos Específicos
•
•
•

Conhecer as realidades dos adolescentes no que se refere ao álcool;
Levar conhecimento acerca dos malefícios do alcoolismo;
Vivenciar experiências fora classe.

3. MÉTODO
Trata-se de um estudo de abordagem descritiva que tem como característica a
observação, o registro, a análise e a descrição de fatos ou fenômenos, que consiste
no relato de uma experiência vivenciada por alunos do oitavo período do curso de
Enfermagem do Centro Universitário Teresa D’Ávila juntamente com o Núcleo de
Extensão Universitária da mesma instituição. (MATTOS; JÚNIOR; BLECHER, 2018)
Foi criada uma peça de teatro através do planejamento das ações que se deram
entre os próprios alunos, intitulada um alcoólatra alcooliza uma família, foi realizada a
coleta dos relatos de experiência de quatro acadêmicos que vivenciaram a
experiência, o qual que teve como finalidade conscientizar os jovens sobre os efeitos
do álcool e das drogas.
A peça foi apresentada para jovens participantes de projetos do Centro de
Referência de Assistência Social da um município do Vale do Paraíba.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O papel principal da extensão é aproximar a Universidade e a comunidade, ao
mesmo tempo ser o instrumento dessa aproximação.
O teatro é uma arte embasada na representação de momentos situações e
problemas ele engloba a criatividade e o aprendizado por meio de uma descontração,
envolvendo o público como. Sendo assim, ele é utilizado como papel ilustrador em
meio a educação, pois tem o poder de aflorar os sentimentos, as sensações, a
intuição, o imaginário, os desejos e os sonhos das pessoas, superando
potencialmente as tradicionais fronteiras estabelecidas pela mente e permite a busca
para a formação pessoal. (NAZIMA; CODO; PAES; BASSINEL, 2018; SOARES;
SILVA; SILVA; MEDEIROS, 2011)

4.1 Relato Primeiro
Foram momentos de emoção ao ver que de uma simples forma lúdica tocamos
os jovens que estavam presentes, muitos deixaram a emoção falar mais alto, que de
tal forma, vimos que nossas noites de planejamento e sacrifício deram resultados, nos
sentimos especiais ali, pois vimos em cada rosto a vontade de crescer e não se deixar
levar pela vida e os efeitos do alcoolismo.
Segundo Moreira (2000, pagina 43) “A aprendizagem significativa subjaz à
integração construtiva entre pensamento, sentimento e ação que conduz ao
engrandecimento humano” (MOREIRA, 2000; p. 43)
Para mim foi de grande importância pois adquiri valores que posso levar para
a vida toda, a cada extensão percebo que nasce em mim uma nova pessoa pois posso
enxergar diversas realidades e culturas diferentes.
Pude ver nos olhos de cada um que se fazia presente naquele local em que
apresentamos a peça, a emoção e a certeza de que todos ali tinham obstáculos, mas
a partir dos nossos exemplos e da nossa forma de usar o teatro como didática eles se
identificaram com a problemática e viram que não é somente na casa deles.
Boal (2009) argumenta que todos os espaços sejam marcados pela luta dos
oprimidos e por suas vivências, tendo a arte e a estética como instrumentos
de libertação. Ao terem consciência dos processos que os/as envolvem, os
sujeitos podem intervir sobre a sua realidade, criando formas de
emancipação. (BOAL, 2009; p.2)
Segundo a Organização Mundial da Saúde o álcool é capaz de afetar de
forma negativa pessoas e laços familiares, sendo que a faixa etária mais
afetada são os jovens. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2004; p.40)

4.3 Relato Terceiro
O teatro como um trabalho acadêmico me mostrou o quanto algo empírico pode
tocar a vida de uma ou de várias pessoas, tentei transmitir com amor entre uma fala
e outra todos os dados, resultados e estatísticas que colhemos para o trabalho até
porque eu e minha família fizemos parte dela durante 20 anos. Foi possível entender
e compreender cada olhar e cada lagrima dos olhos ali presentes, pois o teatro
demonstrou o que realmente acontece nos nossos lares.
Nos tornamos alguém melhor quando deixamos de julgar as pessoas e
passamos a entende-las, digo isso com certeza, pois já fui vítima de uma sociedade
que não compreende que um alcoólatra, alcooliza toda uma família.
Segundo Grant (2000) “a partir de uma pesquisa epidemiológica, encontrou
que, para crianças e adolescentes menores de dezoito anos, uma em cada quatro
está exposta ao abuso do álcool no ambiente familiar”. (GRANT; 2000, p.2)
4.4 Relato Quarto
Por meio da proposta apresentada pela professora e dos posteriores estudos
que fizemos, transformamos um simples tema em algo grandioso que através do
nosso esforço conseguimos conhecer e tocar realidades de pessoas como a minha,
pois também fui vítima desse mal que afeta a sociedade de modo geral.
Pude perceber a importância de buscar uma linguagem que passasse o
ensinamento de uma forma simples e que chamasse a atenção.

Mais do que ensinar usando como forma de didática o teatro, obtive muito mais
aprendizado pois a cada extensão aprendo um pouco mais de mim mesmo.
Segundo Kishimoto (1999):
A dimensão educativa surge quando as situações lúdicas são
intencionalmente criadas com vista a estimular certos tipos de aprendizagem.
De nada adianta desenvolver em sala de aula um formalismo, seja
matemático ou lógico, de determinado problema, se este não se constitui
como um problema para o estudante. Não se pode esperar superação em
suas concepções alternativas se os estudantes engajados no processo de
aprendizagem não estão, de fato, envolvidos no construir e questionar suas
hipóteses. É necessário que se sintam seduzidos pelo que lhes é
apresentado (p. 452)
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RESUMO
Este artigo mostra a importância dos acadêmicos de Enfermagem em projetos e ações de
Extensão Universitária como atividade pedagógica de aprendizagem. Flor (2003), em seu estudo,
comprova que as atividades realizadas fora do ambiente escolar contribuem no processo formativo,
pois caracterizam-se como formas de aprendizagem e possibilitam desenvolvimento pessoal e
profissional. Um fator observado pelos estudantes de enfermagem no contexto voluntário tem
alcançado notoriedade a cada dia, principalmente por parte das empresas que apóiam projetos sociais,
motivo geralmente relacionado à questão da responsabilidade social e corporativa, valorizando o
trabalho voluntário em processos seletivos, muitas vezes dando espaço para que o candidato destaque
sua experiência no currículo ou em outras etapas da seleção. A metodologia utilizada foi a pesquisaação a partir de relatos de três acadêmicos que participaram de uma atividade de extensão em um
projeto social na comunidade, onde apresentaram um teatro utilizando o ensino desenvolvido na
disciplina.
Palavras-chave: Aprendizagem, Ensino, Extensão,Solidarismo e Responsabilidade Social das
Profissões

ABSTRACT
This article shows the importance of Nursing students in projects and actions of University
Extension as a pedagogical activity of learning. Flor (2003), in his study, proves that the activities carried
out outside the school environment contribute to the formative process, since they are characterized as
learning forms and enable personal and professional development. A factor observed by nursing
students in the voluntary context has achieved notoriety every day, mainly by companies that support
social projects, a motive usually related to the issue of social and corporate responsibility, valuing
voluntary work in selective processes, often giving space for the candidate to highlight their experience
in the curriculum or other stages of the selection. The methodology used was action research based on
reports from three academics who participated in an extension activity in a social project in the
community, where they presented a theater using the teaching developed in the discipline.
Keywords: Learning, Teaching, Extension, Solidarity and Social Responsibility of Professions

1. INTRODUÇÃO
Consolidar por meio da partilha do conhecimento a troca de informações se
torna importante, pois, possibilita que o processo ensino-aprendizagem se torne
extra muro acadêmico, alunos professores e a comunidade devem caminhar juntos
na a construção do processo ensino-aprendizagem a partir de práticas diárias
interligadas ao ensino e a pesquisa (POLÍTICA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA,
2013).
A extensão universitária é declarada pelo MEC na Constituição Federal
Brasileira como processo educativo, conforme o Art. 207: “As universidades gozam
de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial,
e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”
(BRASIL, 1988).
Neste momento o Estado inicia-se a implementação de Extensão
Universitária fortalecendo o conceito de Extensão em seu princípio da
indissociabilidade, evidenciando a importância de um currículo dinâmico, flexível e
transformador. A relação integrada da Universidade e a sociedade transforma o
conhecimento acadêmico, resultando na democratização e instrumentalização do
processo ensino aprendizagem, proporcionando a interdisciplinaridade
(MEC/SESU, 2006).
A formação acadêmica visa o desenvolvimento global do estudante, é
composta por diversas atividades dentro da universidade. A integralização dos
acadêmicos nos cursos de graduação é exigida, segundo as Diretrizes Curriculares
a realização das atividades também fora da instituição e que contribuam no
enriquecimento da formação profissional. Monitoria, iniciação científica, estágios,
participação em eventos científicos da área e trabalhos voluntários estão entre as
atividades. Por meio de extensão o estudante se torna um agente de transformação
que atua em benefício da comunidades mais vulneráveis e menos assistidas. É uma
atividade não remunerada e precisa de dedicação por parte do indivíduo no que diz
respeito a tempo e trabalho. O aluno, portanto, ao se confrontar com a realidade da
população, a qual geralmente apresenta características socioeconômicas e culturais
bem diferentes das encontradas no seu grupo social, motiva-se para aprimorar os
seus conhecimentos e exercer a sua atividade profissional de maneira mais
humanizada e não somente tecnicista. (ARAÚJO, 2012).
A experiência da extensão produz no futuro estudante de enfermagem
confiança, familiaridade, sensibilidade social, cultural e consciência política. No
entanto, quando essa formação acadêmica é construída exclusivamente no campo
cientifico ou dentro de uma filosofia unicamente técnica, as possibilidades de
proporcionar cuidado aos pacientes e para a sociedade em que vive reduz
drasticamente. O individuo que oferece o seu serviço a uma determinada instituição,
organização, a pessoas sem esperar uma compensação monetária de acordo com
SHIN e Kleiner é um voluntario. Segundo a Organização das Nações Unidas a
atividade voluntária não inclui benefícios financeiros, é considerado livre e
espontânea vontade de cada um dos indivíduos e traz vantagens a terceiros, bem
como ao próprio voluntário. (BELLAN, 2010, p. 29).
A aprendizagem consiste na aquisição ou modificação de comportamento,
ou seja, quando o indivíduo adquire ou modifica sua forma de agir, pensar e sentir.

Para haver aprendizagem, é necessário a existência de uma situação em que o
indivíduo não esteja preparado para enfrentar configurando-se numa exigência de
adaptação; um movimento de dentro para fora que mobilize o indivíduo na busca de
meios para satisfazer as exigências da situação. Sendo assim, a aprendizagem é
um processo que possui um componente externo (situação) e um componente
interno (motivação). É preciso, portanto, que haja uma predisposição para querer
agir e poder agir. Em concordância, Le Boterf, 2003, apud Feuerschütte e
Alperstedt, 2008 afirma que “o estudo da competência é inseparável da motivação
por estar sempre ligada à situação significativa construída pelo sujeito”. O
desenvolvimento da competência diz respeito à capacidade do indivíduo em
articular recursos, às experiências de aprendizagem vividas nos processos formais
de educação, nas experiências sociais e profissionais. Hirschle e Siqueira (2006)
afirmam que as experiências são um fator de grande importância no
desenvolvimento das competências somente quando o indivíduo deseja assumir um
papel ativo frente às situações com as quais se defronta, isto é, quando determinada
atividade possui um significado para a pessoa.
O tema indissociabilidade Ensino/Pesquisa/Extensão (EPE) é uma novidade
nas Universidades brasileiras; é uma tríade que deve ser compreendida no meio
acadêmico, alicerçar em algo como uma visão de parcela da realidade estudada.
Nesse aspecto, concordo com KONDER quando este esclarece que a visão de
conjunto é sempre provisória, não pretendendo esgotar a realidade a que ela se
refere, pois, essa realidade é mais rica que o conhecimento que se tem dele
havendo sempre algo que escapa as nossas sínteses. Essas sínteses constituem a
visão de conjunto que permite ao homem descobrir a estrutura significativa da
realidade com que se defronta uma determinada situação. E é essa estrutura
significativa que a visão de conjunto proporciona - que é chamada de totalidade
(Konder.L.1981)
A forma como o indivíduo interpreta o sentido de sua experiência é
fundamental para a construção de significados e para a aprendizagem. Leite (2009)
destaca a importância da reflexão do indivíduo sobre suas ações e suas
consequências, realizando uma constante revisão dos conceitos aprendidos.
(OLIVEIRA, CORREIA. 2006)
A aprendizagem é uma atividade que contribui na formação humana, sendo
assim, a ação fica registrado o conhecimento aprendido. Dentro da área de
psicologia os estudiosos enfatizam a necessidade de distinguir entre o processo de
aprendizagem, que ocorre dentro do organismo da pessoa que aprende, e as
respostas emitidas por esta pessoa, as quais podem ser observáveis e
mensuráveis.
Este artigo traz a reflexão sobre a importância da indissociabilidade do ponto
de vista ensino pesquisa e extensão vivenciado pelos acadêmicos de Enfermagem,
a qual vem sendo exteriorizada pelos mesmos em encontros realizados de
extensão, e assim, poder socializar estas experiências para que esta atividade
possa ter o reconhecimento e ser cada vez mais experimentada como uma
ferramenta educacional, principalmente numa apresentação cientifica, onde
constata-se que passou pelos três processos: Ensino, pesquisa e extensão.

2. MATERIAIS E METODOS
Este estudo realizou-se por meio da pesquisa-ação, uma vez que esta auxilia
a aprimorar a prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática e
investigar a respeito dela. Planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia-se uma
mudança para a melhora de sua prática, aprendendo mais, no correr do processo,
tanto a respeito da prática quanto da própria investigação. (TRIPP, 2005).
A pesquisa-ação foi desenvolvida a partir de quatro ações: planejar, agir,
observar, e refletir.
O planejamento das ações deram se entre alunos do 8° periodo de
Enfermagem,coordenadores do núcleo de extensão da IES, professor da Disciplina
Familia e Sociedade e a coordenadora do curso de Enfermagem, mediante a
releitura das necessidades do município em que IES está inserida. O agir se deu
pelo desenvolvimento por meio da disciplina Família e Sociedade, para que se
tornasse um projeto sicial apresentado à comunidade de forma ludica o teatro com
tema: Um alcoolatra alcooliza uma família. As observações foram realizadas pelo
relato de 3 alunos.
3. RESULTADOS
Observa-se que por meio da pesquisa, quando os alunos apresentam suas
experiências vivenciadas, automaticamente em ser cérebro gera emoção, um fator
que tem relação à aprendizagem (KANDEL,2009), pois quando enfrenta a
experiência no estar apresentando um relatório de experiência, ou mesmo um artigo
cientifico, por meio desta, gera emoção e esta resulta-se em memória, que segundo
estudiosos em neurociência, a emoção é um importante comportamento para gerar
aprendizagem.
A este respeito sobre conhecimento, destacamos o relato de uma aluna
extensionista do curso de enfermagem:
A atividade extensionista desenvolvida a partir de uma temática em sala
de aula à projetos sociais me fez adquirir um conhecimento diferenciado,
pois tive a oportunidades de vivenciar a troca de experiências e constatar
que duas realidades opostas se unem diante de um mesmo problema. No
momento da extensão tínhamos o objetivo de levar Educação em Saúde,
orientando sobre recursos de cuidados, afinal esse é o dever do
Profissional Enfermeiro e sai de lá enriquecida com a experiência vivida e
a busca de oportunidades em que aqueles jovens se encontram. Acredito
que meu crescimento quanto pessoa, acadêmica e profissional será
melhor porque o projeto de extensão proporciona este aprendizado.

A partir da reflexão de Paulo Freire (1979), a extensão universitária vem
vislumbrando esta atividade como instrumento do saber, onde por meio das
experiências, possa cada vez mais reforça-se sobre a importância da extensão
dentro do cenário acadêmico, enfatizando cada vez mais como processo cientifico,
educativo e gerador de novos saberes. Louro (2012) corrobora esse aspecto e
enfatiza que o objetivo principal da Extensão Universitária é a promoção da troca
de saberes entre a Universidade e a Sociedade.

Deve investigar os problemas eminentes e as soluções que a população tem
para eles e, ao retornar à Universidade, deve promover sua retroalimentação para
novos conhecimentos, com vistas a participar efetivamente da realidade social. É
uma via de mão dupla, na qual os conhecimentos são vivenciados pela troca de
saberes. Outro relato de apresentação na mostra extensionista pela acadêmica de
Enfermagem.
Ser voluntário é assumir um compromisso não só com a sociedade,
mas para consigo mesmo, no entanto a motivação para ajudar o outro, ou
transmitir de alguma forma seu conhecimento precisa ser verdadeira.
Acima de tudo ser voluntario é um ato de respeito, compaixão e
solidariedade.
Quando saímos de casa para realizar esse tipo de trabalho, saímos
com a sensação que vamos passar nosso conhecimento ao próximo e isso
irá ajuda-lo de alguma forma, porém voltamos com a sensação
extraordinária de que, quem realmente aprendeu fomos nós, além de ser
a melhor maneira de doar nosso tempo, talento e participação.
Vejo que a troca de experiências melhora a forma com que as
pessoas se relacionam. Nesse trabalho especificamente “um alcoólatra
alcooliza uma família”, eu e um grupo de amigos fomos apresentar um
teatro no qual mostrava de forma lúdica “engraçada” a realidade de muitas
famílias, e também a realidade de vários jovens que nos assistia. Depois
da apresentação houve uma troca de experiência de vida, e pudemos
sentir o quanto fizemos a diferença com uma simples encenação.

Relato do aluno de Enfermagem perante a apresentação da mostra
extensionista:
Após minha experiência com o trabalho voluntario, concluo ser de
grande importância para meu crescimento pessoal e intelectual, pois é uma
via de mão dupla: voluntario doa e recebe. Não vejo como obrigação ou
compromisso desagradável em que alguns momentos o mundo acadêmico
nos insere. Vivi momentos importantes para minha formação, foram tardes
prazerosas e gratificantes.

Os programas de extensão universitária desvelam a importância de sua
existência na relação estabelecida entre instituição e sociedade, tendo como
funções prioritárias a “[...] articulação entre universidade e a sociedade, articulação
com ensino e cumprimento da missão social da universidade” (BRASIL, 2007, p.
19).

4. CONCLUSÃO
A Extensão Universitária comprova o quanto o professor é um facilitador na
construção do futuro do aluno, é ele o responsável por apresentar informações
técnicas de ensino, o que oportuniza ao aluno um ambiente adequado para a
aprendizagem. Diante dos relatos apresentados observa-se que além de ser uma
oportunidade na relação da academia com a sociedade, constitua-se também um
espaço favorável ao processo de aprendizagem e construção pessoal do
profissional de enfermagem.Na Extensão Universitária, a proposta é aprender
fazendo, onde o graduando vivencia uma experiência educacional de formação, é
um período no qual o aluno deve manter contato com essas distintas
aprendizagens, de modo a entender seu papel na sociedade.
Constatou-se que as extensões foram atividades que contribuíram para o
processo de aprendizagem, um instrumento metodológico de muita importância
para o desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos e que ocorre a
indissociabilidade preconizada na constituição onde os alunos citados vivenciaram
os três momentos: ensino, pesquisa e extensão sendo esses essenciais para a
construção acadêmica, o qual oportuniza levar o conhecimento aprendido em sala
de aula para fora dos muros.
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RESUMO
Destacam-se aspectos históricos e sociais que norteiam a formação da opinião pública por
meio do jornalismo em sua forma investigativa, além de apresentar a maneira como o mesmo vem
sendo trabalhado nos últimos anos. O jornalismo investigativo busca uma verdade oculta e junta
pedaços da realidade estabelecendo uma relação entre eles. O profissional responsável, pesquisa de
forma profunda e detalhada a obtenção de fatos para encaixar peça por peça de uma investigação.
Este texto está dividido em três partes: na primeira são apresentados alguns aspectos conceituais
relativos ao jornalismo investigativo. Na segunda, tem-se uma análise de como a opinião pública pode
ser influenciável pelo jornalismo investigativo, com sua dinâmica e seus resultados e, na terceira, é
abordado um estudo de caso se baseando apresentando uma matéria do jornalismo investigativo e
como ela influenciou na opinião pública.
Palavras chave: Jornalismo; Investigação; Opinião pública.

ABSTRACT
We highlight historical and social aspects that guide the formation of public opinion through
journalism in its investigative form, and present the way it has been worked in recent years. Investigative
journalism seeks a hidden truth and joins bits of reality by establishing a relationship between them. The
professional in charge, in-depth and detailed research to obtain facts to fit piece by piece an
investigation. This text is divided into three parts: the first presents some conceptual aspects related to
investigative journalism. Second, there is an analysis of how public opinion can be influenced by
investigative journalism, its dynamics and results, and, in the third, a case study based on a subject of
investigative journalism is approached and how it influenced the public opinion.
Keywords: Journalism; Investigation; Public opinion

1. INTRODUÇÃO
É inegável que o jornalismo é inteiramente investigativo, visto que antes de se
publicar qualquer matéria, notícia ou reportagem deve-se fazer uma apuração e
investigar os fatos, as fontes, os locais, independentemente do gênero da publicação.
Entretanto existem algumas reportagens que são visivelmente mais investigativas, em
relação a outras. Elas geralmente começam com uma ligação, uma sugestão de
alguém; são como faíscas, onde o jornalista é quem pode conduzi-las a uma imensa
chama ou em cinzas. A jornalista da ABRAJI - Associação Brasileira de Jornalismo
Investigativo, Laura Capriglione, enfatiza que a diferença do “jornalismo padrão” para
o jornalismo investigativo, é que o repórter deve considerar todas as possibilidades e
buscar fontes que corroborem ou não com a tese levantada.
A busca pela verdade sempre foi e ainda é a maior fonte para um jornalista,
sendo ele investigador ou não. O jornalismo investigativo em sua essência é
complexo, árduo, grandioso e trabalhoso, pois exige responsabilidade, estudo,
confiabilidade e profundidade de checagem, características que definem o sucesso e
a falha do produto final. Frequentemente, isso se transforma em um obstáculo e a
busca pela verdade se torna um grande desafio pelo qual vale à pena lutar. Para Melo
(20015), o que torna todo esse trabalho diferencial e relevante vai muito além das
informações que serão transmitidas, mas quem é o profissional que as executa e seus
valores.
Nesse cenário de mudanças constantes, com progresso da tecnologia, os
usuários começaram a buscar conteúdo online e principalmente, nas mídias digitais,
para desta forma manter-se atualizados e a par do que acontece ao redor do mundo.
A concorrência com as novas mídias digitais compeliu as redações de jornais e
revistas a cortarem o orçamento do jornalismo investigativo, que contrariamente da
produção de notícias diárias, carece de tempo e dinheiro. Porém, o jornalismo de
investigação, apresenta-se como principal método de combate as temidas fakes news,
notícias falsas que circulam nos meios de informação e geram um impacto devastador
aos que não possuem uma checagem segura e confiável.
Contudo, mesmo com todas estas dificuldades encaradas pelos profissionais,
a área investigativa do jornalismo ainda se mantém viva e faz-se necessária ainda que
temida por quem não a conheça ou a exerça com profundidade. Prova disso são as
incontáveis reportagens investigativas que prendem o espectador na cadeira e fazem
com que uma simples notícia se torne um blockbuster entre as mídias.
Alguns destes casos propiciam a descobertas de crimes que chocam a
população, como: desvios de dinheiro, fraudes políticas, contrabando de animais,
corrupção, estupros e assassinatos. Todos eles requerem a responsabilidade para
que o resultado não seja apenas a verdade, mas a mudança em sociedade. Para isto
acontecer o jornalista precisa ter capacidade e não apenas curiosidade.
As mudanças causadas pela bomba do jornalismo investigativo afetam todos
os ramos da sociedade, e uma delas é a opinião pública. Há quem diga que a opinião
pública não se modifica após a explosão de uma matéria investigativa, entretanto,
para Nascimento (2010, p.46) “o jornalismo investigativo permite o conhecimento
público de ações ilegais”. Usando como exemplo os casos de corrupção, após as
investigações sobre a Operação Lava Jato que cumpriu mais de mil mandados de
busca e apreensão, prisão temporária, prisão preventiva e de condução coercitiva,

visando apurar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais
em propina, percebeu-se como os meios de comunicação se preocupavam com a
demanda de notícias sobre este tema, isso nada mais é que uma evidência de que o
jornalismo investigativo conduz posicionamentos da opinião pública.
2. METODOLOGIA
O presente trabalho foi embasado em pesquisas bibliográficas e artigos
científicos.
3. Jornalismo Investigativo e Opinião Pública
A Comunicação Social possui o intuito de fazer com que a população esteja
informada de tudo que ocorre dentro de um grupo de pessoas, seja ele uma cidade
ou um país. A partir do trabalho dos comunicólogos constrói-se o que chamamos de
opinião pública, porém ela não é elaborada somente por parte da Comunicação, pode
haver interferência religiosa, social ou econômica no modo de pensar de uma
população.
Percebe-se que trabalhar com jornalismo investigativo não é um ato fácil e
concreto, existem linhas que o ligam a inúmeros caminhos de uma mesma matéria e
se não exploradas corretamente, as informações perdem o valor e acabam gerando
um sentido contrário ao intencional. “Em seu sentido mais amplo, o jornalismo
investigativo questiona a base da ortodoxia, desafiando a narrativa da realidade que
o poder desejaria que aceitássemos” (BURGH, 2008, p. 16), nesse âmbito, as
dificuldades enfrentadas por aqueles que pretendem informar são diversas, desde a
limitação de dados e documentos, até na falta de cooperação das fontes. Além disso,
o processo de apuração, checagem e produção da reportagem pode conduzir o
jornalista a descobertas diferentes das indicadas pelas sugestões iniciais.
O jornalismo investigativo, assim como outros campos da profissão exerce
princípios que o movimenta. Tudo aquilo que oculto por algum motivo da opinião
pública, o jornalismo investigativo revela a sociedade (PERIAGO, ET AL, 2003). É
nítido ressaltar que a reportagem investigativa busca muito mais que noticias do
cotidiano, mas sim explorar de forma detalhada um contexto de informações sobre
algo que para alguém é viável ficar escondido.
Tendo como base esse compromisso com as informações que o jornalismo
investigativo transmite, ao estabelecer uma relação de análise, logo relacionamos
esse campo da profissão, ao discurso que representa em questão a dimensão que
atinge e as esferas da sociedade em que ele se aplica, formando de maneira natural
o debate social. Nesse âmbito, destaca-se como inevitável a relação do jornalismo
investigativo ao senso de instrução e influência na opinião pública. A opinião pública
como o próprio nome indica, é a opinião que o público possui sobre determinado tema,
mas o problema toma proporção maior quando analisamos o fato de que os indivíduos
diferem de opinião entre si, afirma Martins (2006).

A opinião pública é filha da razão e expressa-se enquanto vontade coletiva
através dos debates de ideias, da liberdade de expressão do pensamento,
liberdade associada e, sobretudo, da liberdade de imprensa. È, portanto, o
caráter racional e a sua forma comunicacional que formam os planos do
sentido moral e ético da opinião pública. (PISSARRA ESTEVES apud
MATEUS, 2008, p. 58)

O impacto na construção da opinião pública torna-se tão visível e importante,
devido ao jornalismo investigativo buscar um caminho minucioso sobre a notícia a ser
exposta, mostrar os detalhes de maneira diferentes sobre assuntos sigilosos, ou até
mesmo algo que vivenciamos todos os dias, mas não exercemos um olhar critico
sobre. È necessário que para esse tipo de jornalismo o repórter não usufrua da sua
credibilidade para persuadir a opinião pública, afinal o principal objetivo dessa área da
profissão é valorizar e incentivar a população em trabalhar o contexto da autocrítica e
avaliação sobre os fatos apresentados.
Para Bobbio, a opinião pública é formada conforme os conhecimentos que cada
pessoa consome “na medida em que se forma e fortalece no debate, expressa uma
atitude racional, crítica e bem informada” (2004, p. 842). A cada informação recebida
o indivíduo cresce seu senso crítico de emitir com propriedade suas ideologias,
fazendo com que assim sua formação de opinião pública torne-se segura e intensa.
Nesse ponto, entra o jornalismo investigativo como principal influencia nessa
construção de informação. A reportagem investigativa transforma a opinião pública de
maneira direta, pois mostra os caminhos percorridos pela investigação e não,
simplesmente os seus resultados, o que gera de maneira natural, a credibilidade, pois
a visualização da informação recebida e muito mais convicta do que apenas os dados
finais.
A opinião pública torna-se forte por pertencer à sociedade, por ser democrática,
e quando ligada a influência que o jornalismo investigativo proporciona e interfere em
sua formação, torna-se ainda mais audacioso, já que o jornalismo influência de
maneira direta ou indireta, mudando de maneira positiva ou negativa, vidas e lugares,
de acordo com a mensagem passada e seu discurso. Desta maneira, é imprescindível
que o jornalismo investigativo seja preciso, não pode haver lacunas que possam a
levar ao erro na informação.
4. Estudo de caso-reportagem: “mataram a mulher? ”- revista Veja
De acordo com a reportagem da Revista Veja “Mataram a Mulher?”, na manhã
do sábado, 3 de maio de 2014, Fabiane Maria de Jesus, foi brutalmente espancada e
morta pelos próprios vizinhos, em Guarujá, litoral paulista. Fabiane foi confundida com
uma suposta seqüestradora de crianças que praticava rituais de magia negra.
Aguiar (2006) afirma que uma reportagem investigativa pode até ter início com
denúncias que chegam às redações jornalísticas, mas que não se deve basear
exclusivamente nelas. É necessária uma sólida pesquisa por parte do repórter para
que as informações sejam coletadas não somente da fonte primária, também preciso
buscar outras fontes.
Deste modo, a publicação da Revista Veja, elaborada pelo jornalista, André
Petry, refaz de maneira explicativa o caminho em que Fabiane fez no sábado em que

foi assassinada. Vale destacar que as fontes de Petry, corroboram para que se seja
construída a imagem da barbárie ocorrida no bairro litorâneo.
Para isto, se deve entender que sobre o mesmo solo paradigmático está a
notícia como construção social Aguiar (2006). Nota-se a história de Fabiane, envolta
em fake news mantida e pulverizada por aqueles que moravam próximo a ela, está
dentro contexto social de indignação e impunidade.
Neste mesmo viés, Aguiar (2006) afirma que o sistema de pensamento do
senso comum da categoria jornalística formula uma lógica de atuação profissional que
aponta a função do jornal, sendo ela fornecer relatos dos acontecimentos significativos
e interessantes. Deste modo, a narrativa de um linchamento se torna extremamente
significativa, pois estamos todos sujeitos à violência, tendo como pressuposto o senso
comum em que busca cada vez mais fazer justiça com as “próprias mãos”, em
contrapartida temos em vista as notícias se proliferam cada vez mais rápido.
De acordo com Melo (2016), ao identificar o jornalismo investigativo com a
grande reportagem, o autor dá margem para que se interprete a produção de realidade
e da imprensa alternativa como exemplos de jornalismo investigativo. Neste ponto, a
replicação da notícia do linchamento e morte de Fabiane em grandes veículos da
imprensa brasileira de maneira superficial – relatando brevemente o que aconteceu –
viabilizou que grande parte da população tivesse conhecimento e indignação sobre a
história. Entretanto, ao apresentar detalhadamente a reportagem “Mataram a
Mulher?”, a Revista Veja elabora uma construção imagética através da retórica feita
pelo jornalista, tornando possível a reflexão sobre o fato, além dos fatores que
ocorreram.
Para Siqueira (2005) o jornalismo investigativo não é somente jornalismo de
sensações e de escândalos, pois ambos – o interpretativo e o investigativo – tem a
função de difundir questões sobre causas e origens dos fatos, buscando também a
ligação entre elas, para oferecer a explicação pela ocorrência. Neste ponto, é possível
identificar que ao apresentar bases sólidas e concretas na reportagem da revista,
pode-se distinguir a realidade em que envolveu o momento de linchamento. Tornando
cada vez mais evidente que neste caso, o jornalismo investigativo possibilita a
construção de uma “teia de ideias” na qual as fontes corroboram para que a
investigação seja cada vez mais clara e possibilite que a população compreenda a
necessidade deste gênero de trabalho jornalístico.
Aguiar (2006) relata que o jornalismo investigativo assentasse na investigação
e que essa modalidade de atividade jornalística deve permanecer comprometida com
o interesse público. Desta maneira, ao publicar uma reportagem que trate de um
linchamento público, está tornando claro que um determinado povoado é capaz de
cometer atrocidades tendo como ponto de partida sua própria moral. Porém, não há
indícios de que Fabiane tenha tido a oportunidade de se defender. Vale destacar
também que a situação de moradora do Guarujá foi vítima da pulverização de uma
fake news, acarretada devido ao forte ataque da opinião pública diante do suposto
caso de uma mulher – a qual Fabiane foi confundida – que sequestrava crianças para
fazer rituais de magia negra, publicado em rede social.
Melo (2016) ressalta ainda a ação de investigar que compõe o termo
“jornalismo investigativo” difere totalmente da questão do jornalismo policial. Pois,
ainda que o investigativo busque fontes para evidenciar casos, seu principal
compromisso está diretamente relacionado à necessidade de informar a população.

Diante do caso em análise nesta pesquisa, é possível identificar que a
cobertura jornalística - tendo como destaque a noticiabilidade efetuada pela Revista
Veja - o acontecimento da morte de Fabiane, incansavelmente relatado pela imprensa
brasileira é suma relevância social e profissional compreender quais fatores brutalidade e impiedade no ato - levaram esta eventualidade à comoção nacional.
Nesta natureza, Aguiar (2006) afirma que além da realização de uma
reportagem investigativa, tornando imprescindível o acesso às informações públicas;
o jornalismo investigativo traz para a discussão determinadas questões éticas.
Destaca-se também ao fato de que se trabalha neste contexto o bem familiar, visto
que Fabiane era mãe e esposa, além disso a brutalidade do linchamento choca, sendo
replicado e compartilhado através de vídeos feitos pela própria população. Podem ser
levantadas questões éticas: como irão crescer os filhos de Fabiane tendo em vista,
este episódio violento? É justo espancar alguém até a morte? Onde fica a questão
judiciária? Este é um reflexo da ausência da credibilidade nos poderes públicos? Entre
outros questionamentos que podem ser levantados dentro deste mesmo quesito.
O jornalismo investigativo neste caso possibilita que o povo tenha
conhecimento de tal acontecimento, atentando-se aos detalhes que conjugam esta
ocorrência, para que não retorne acontecer.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a presente pesquisa foi possível identificar que o jornalismo investigativo
é um meio vital que a sociedade pode conhecer e tornar visíveis fatos escandalosos,
chocantes e polêmicos; fazendo com que haja a discussão de temas que muitas vezes
são deixados de lado por falta de tempo e apuração.
Ao analisar o contexto de jornalismo investigativo como instrumento de
construção da opinião publica, pode-se perceber que sua importância acarreta um
significado completo e amplo para a sociedade, visto que a opinião pública é uma
ferramenta que o jornalismo possa exercer sua função, logo que, os comunicólogos
são formadores e replicadores de opinião. Em um contexto onde o cotidiano é repleto
de agilidade e mudanças constantes, as notícias e o modo como elas são informadas
tornou-se reflexo desse contexto contemporâneo, as notícias perderam o seu valor de
apuração, e o jornalismo investigativo como conseqüência diminuiu seu acervo de
bons investigadores, porém o trabalho ainda existe e é árduo. Elaborar uma
reportagem investigativa exige tempo, faro jornalístico, boas informações e acima de
tudo fato que desejam manter ocultos da sociedade.
Investigar ocorrências que muitas vezes se mantém secreta da opinião pública
requer responsabilidade, tanto profissional, quanto social. Quando a opinião pública
adquire conhecimento amplo sobre informações, está enriquece sua critica na
sociedade e assume um discurso com mais imposição de valores e ideais. Tendo
como base esse sentido, o jornalismo investigativo entra como principal construtor de
conceitos para a população, já que essa área da profissão exibe de maneira detalhada
e não apenas resumos ou dados finais, assuntos que incentivam a indignação e
comoção e empatia.
É fato que o jornalismo investigativo explora sentimentos naturais que surgem
com o contexto de humanidade. Aflorar essas concepções humanas é a principal
estratégia para atingir seu objeto, que vai muito além de informar, o jornalismo

investigativo busca mudanças em todos que atinge, causando assim o ato da
sociedade exercitar seu poder de debate sobre questões que parecem proibidas.
Quando surge a questão do debate, estamos aplicando diretamente ao
conceito de opinião pública, que se faz inteiramente formada por informação,
conhecimento e opiniões diversas. O que faz com que o jornalismo investigativo seja
principal instrumento para essa construção, é sua importância. O prestígio e a
credibilidade que ele adquiriu durante os anos levam as pessoas a sentirem-se
confiantes em todos os fatos absorvidos através de uma reportagem.
Ao analisar o caso da moradora do Guarujá, que foi brutalmente linchada em
praça pública, pode-se notar que o juízo de valor atribuído ao jornalismo- ainda que
sobre uma fake news, na qual a população local acreditava ser real- está diretamente
ligado ao comportamento que as pessoas apresentam, tendo em vista o sentimento
gerado por uma matéria. Desta forma, analisar o jornalismo investigativo tendo como
pressuposto a opinião pública, está averiguando também a compatibilidade que este
apresenta diante da conduta psicossocial conforme o manuseio da opinião pública.
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ILUMINAÇÃO: PONTO BÁSICO PARA TELENOVELAS
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RESUMO
Este estudo tem como objetivo mostrar o quão importante é a iluminação para o campo do
áudio visual. Em especifico atuando na área de teledramaturgia. O trabalho irá mostrar iluminação como
ponto básico e passar pelas áreas técnicas e comentar sobre a importância que a teledramaturgia
empregou nas sombras para ajudar a expressar as cenas. Vamos tratar a iluminação como ponto
básico, visando o quão importante é para uma produção audiovisual. Se tornando uma área essencial
para a conquista de um trabalho bem-sucedido no mercado em categoria de qualidade. Por meio deste
será exposto toda a importância luz e seus efeitos, desde a composição de imagem e equipamentos
necessários na produção de uma telenovela.
Palavras-chave: iluminação. Telenovelas. Produção. Audiovisual.

ABSTRACT
This study aims to show how important lighting is to the field of visual audio. In specific working
in the area of teledramaturgy. The work will show enlightenment as a basic point and go through the
technical areas and comment on the importance that the theater industry used in the shadows to help
express the scenes. Let's treat lighting as a basic point, aiming at how important it is for an audiovisual
production. Becoming an essential area for the achievement of a successful job in the market in quality
category. Through this will be exposed all light importance and its effects, from the composition of image
and equipment needed in the production of a telenovela.
Keywords: lighting. Soap operas. Production. Audio-visual.

1. INTRODUÇÃO
A novela nas televisões brasileiras, surgiu em 1951, um ano depois da televisão
chegar ao país. A pioneira foi a TV Tupi com “Sua Vida Me Pertence”. Sem a existência
do vídeo-tape as novelas eram transmitidas ao vivo, por isso, essas produções
permaneceu no ar somente com 15 capítulos, que eram transmitidos todas as terças
e quintas-feiras.
Analisando o mercado perceberam que uma ótima maneira de segurar esse
público e conquistar mais audiência, seria produzindo novelas todos os dias da
semana. Foi então que em 1963 a “2-5499 Ocupado” foi lançada a primeira novela
diária, sem pretensões de sucesso pela TV Excelsior. Mas na verdade quem
conquistou grande sucesso foi “O Direito de Nascer” estreada na TV Tupi em 1964. E
então a crescente do público em relação as telenovelas só cresceu, hoje é um
transmissor de cultura, forma de lazer, entretenimento, e a nova era traz as quebras
de tabus sociais.
É considerada uma forma de lazer e cultura do povo, provoca
mudança de hábitos e costumes das pessoas. A telenovela ajuda a eliminar
as barreiras existentes entre o real e o imaginário. Faz as pessoas se
desconectarem dos problemas do cotidiano, permitindo que elas sonhem. As
histórias, os atores e tudo o que envolve a telenovela, incorpora nas pessoas
que a assistem, como se a trama fizesse parte da realidade e da intimidade
dos telespectadores. (Matos, 2003, p. 1)

Com a evolução da televisão o mundo externo, teve que se adaptar as novas
mudanças. Novas tecnologias e definições dão início a uma nova era da televisão,
exigindo uma mudança drástica e conceitual no pensamento e enriquecimento dos
detalhes. As equipes começam a se especializar e conhecer, não somente o que
acontece em um estúdio de tv, mas utilizando como referencias estúdios de cinema.
Trazendo qualidade e consolidação no mercado, através de produtos com mais
detalhes, cores e formas.
1.1 Luz
A luz hoje se torna fundamental para criar espaços e profundidade, gerar
sombras e efeitos especiais, mexer com emoções, acalmar ou enfurecer o público,
dar simbolismo a cena, fazer previsões e dar contextos a diálogos, takes
enquadramentos e cenas completas. Iluminação hoje não se deve somente ao fato de
clarear algo e deixa-lo visível a câmera, mas para engrandecer e dar perfil ao
personagem. Iluminação é tratada na compreensão e aplicação da luz.
De acordo com Marilúcia Matos “A luz pode ser definida como, ondas
eletromagnéticas que impressionam o sentido da visão e formam espectro visível do
vermelho ao violeta.” Sendo assim a luz se pode se propagar de acordo com a sua
potência e criar sombras. As sombras são é um ponto que anda lado a lado com a
luz, como um quadro que precisa de seus contrastes para formar a obra pronta.
A luz é matéria prima para uma obra de qualidade na televisão e no cinema. A
iluminação na fotografia, tanto na estica, quanto no cinema e televisão, utiliza como
única referência, a luz do sol, embora haja infinitas variantes. Mesmo em locais
internos ou estúdios, a luz do sol é usada como referência, por ser o maior transmissor
de luz que nós temos. A iluminação trabalha com base na luz do sol, porque se houver

uma externa, é pensando nessa luz emitida pelo por essa estrela que vamos conseguir
trabalhar os equipamentos necessários e quais outras temperaturas de cor vamos
precisar. Em termos técnicos dizemos que a luz do sol possui duas características,
sendo elas:
Luz dura: quando a luz do sol bate diretamente sobre um objeto, causando
sombras mais delineadas e nítida.
Luz difusa: a luz difusa é quando o sol não bate diretamente no objeto, um
exemplo de obstrução é a nuvem, causando sombras menos nítidas e sem definição.
A diferença entre ambas é perceptível quando estamos numa praia,
por exemplo. No primeiro caso, as sombras formadas são nítidas e muito bem
delineadas, formando inclusive grandes contrastes entre luz e sombra.
Quando, então, uma nuvem passa pelo sol, a luz sofre uma intensa difusão
de tal maneira que as sombras perdem seus contornos nítidos (podendo
inclusive desaparecer) e os contrastes são amenizados. (Salles, 2009)

O objetivo da iluminação é ter algo real como referência, é exatamente que o
telespectador tem que encarar com todo aquele drama, como algo que realmente
acontece na vida das pessoas. Não se trata somente de contar uma história, o público
tem que acreditar que tudo aquilo que ele está vendo, é real. Caso contrário a televisão
correria o risco de perder todo seu espaço. E esse é o objetivo da iluminação, tendo
em vista que o consumidor audiovisual, já possua um pré-conhecimento de todo o
ambiente real que vive. Se a novela que ele está assistindo o convencer de que
realmente tudo aquilo é possível, então toda uma equipe, mas visando os
iluminadores, cumpriram o seu papel de transmitir, não só entretenimento, mas sim a
realidade.
1.2 Temperatura de cor
Quando se fala em temperatura de cor, por muitas vezes se é confundindo com
a sensação que as cores nos causam. Quando observamos certas cores elas podem
influenciar nosso cérebro, com algumas situações, como por exemplo, quando
reparamos em certos objetos alaranjados ou vermelhos, mesmo sem perceber,
entendemos que aquele objeto pode ser algo perigoso. Já cores verdes e azuis nos
proporcionam sentimentos mais tranquilos de tranquilidade e confiança. Isso é um
gatilho automático e biológico do nosso corpo.
Mas não estamos falando exatamente de algo biológico físico. Quando se é
citado o termo “temperatura e cor” na televisão, estamos falando de quais cores vamos
trabalhar determinados projetos. Existe uma escala que mede essa temperatura.
Escala de Kelvin é utilizada para conseguir trabalhar e entender melhor essas
temperaturas. Essa medida homenageia o nome do cientista Lorde Kelvin, que com
suas pesquisas desenvolveu a escala utilizada pelos diretores de fotografia até hoje.
Para produtos audiovisuais é relevante trabalhar a temperatura, a partir de 2000K até
8000K. As temperaturas de cores, podem confundir muito as pessoas que não
entendo do assunto, pelo fato que, a população conhece a luz azul como uma luz fria
e o vermelho como uma luz quente. na escala de Kelvin isso é ao contrário, o azul é
mais quente, sendo medido a partir de 6000K até 8000K. Já o vermelho é mais frio,
medindo de 2000K até 5200K. Como na figura 1:

Imagem 1: escala de kelvin, utilizada em técnicas de iluminação e fotografia, para produtos
audiovisuais.

Foto: http://www.newline.ind.br/voce-sabe-o-que-e-temperatura-de-cor/

1.3 Triangulação básica de iluminação
Conhecido como triangulação de iluminação ou iluminação de três pontos, esse
é o básico que um iluminador deve saber. Essa técnica é composta por três pontos
de luz, por isso o nome citado anteriormente, que deve ser posicionada de acordo
com o assunto e temas desejados. Com ela você consegue, iluminar um objeto/ator,
como também praticar a fotografia artística. Fazem parte da sua composição três
pontos de luz, uma principal ou ataque, a luz de preenchimento ou compensação e o
contraluz.
O ataque é a luz principal, sendo a compensação e a contraluz as
secundárias, que tem como objetivo principal modelar a imagem e criar o
cenário e o clima desejado. Normalmente ajusta-se primeiro a luz de ataque,
logo após a contraluz e pôr fim a compensação. O resultado final deve ser o
mais natural possível, sem revelar a localização das fontes de luz. (MATOS,
Marilúcia; 2013; pág 1) (Matos, 2003, p. 4)

Todas elas com funções diferentes, mas que dão início a uma composição
perfeita de luz. A luz principal, como o próprio nome já diz ela é o ponto principal de
se organizar esse modelo de iluminação, é a mais importante da cena, geralmente ela
fica localizada na frente do objeto/ator, responsável por clarear a parte principal do
objeto/ator. A luz de compensação ou de preenchimento, vai estar do outro lado do
objeto/ator, não pode estar na mesma intensidade da luz principal, ela é responsável
por fazer somente um leve preenchimento, para que não fique escuro em muitos
casos, na teledramaturgia, é utilizado essa luz, quando querem dar o foco à contraluz.
A contraluz é utilizada para fazer o recorte do objeto/ator, em relação ao backgroud
da cena, esse ponto de iluminação na maior parte das vezes deve ter uma intensidade
superior à dos outros pontos de luz. Em alguns casos ela é utilizada para fazer
somente a silhueta do objeto/ator.
1.4 A Iluminação na teledramaturgia
A iluminação na teledramaturgia, tem um trabalho fundamental para que o
publico aprove o produto de entretenimento. A iluminação pode variar muito de acordo
com cada capitulo, evolução da novela, cena e atores. As novelas geralmente
começam apresentando sempre o mocinho e vilão, que tem seus estudos de como
deve estar iluminado o ambiente quando aparecerem.
Dependendo da novela vai trabalhado luzes mais 3200K ou 5600K, como por
exemplo a novela “orgulho e paixão da Rede Globo, ambientada por volta de 1910,
que nos casarões já existiam eletricidade, mas como parte da decoração era chique

usar velas. A fotografia da novela é um pouco mais amarelada, com uma luz um pouco
mais fria (em escala de Kelvin) deixando essa impressão de algo antigo e centenário.
Já, por exemplo, na novela “Segundo o Sol”, que é ambientada na atualidade,
sua iluminação geralmente é mais quente (em escala de Kelvin) com tons mais de
branco e azul. Iluminações de parede e abajures são os que dão detalhe e enriquecem
a cena.
Outros fatores que determinam qual a cor da fotografia é se ela está planejada
para uma gravação interna ou externa. Em muitos os casos, os filmes e novela, já
seguem um padrão de filtro e mascara durante todo o período de exibição. Mas esse
processo de se estar em uma externa, pode apresentar uma mudança realmente
significante nas produções. A luz do sol tem geralmente duas cores, a branca, quando
o sol está em média ao meio dia, e alaranjada no nascer e por do sol. A luz externa,
depende de como está o clima naquele dia, ou se é o clima desejado, em que não há
muito controle sobre as cores naturais. Por isso, muitos diretores preferem o estúdio,
que a luz é 100% controlável e adaptável a que época do século ele quer.
1.5 A sombra na teledramaturgia
A sombra, por sua vez, é basicamente onde a luz não alcança, tendo em vista
que a luz emitida por um spot de iluminação, por exemplo, se propaga em linha reta.
Ou seja, se houver uma barreira, será produzido uma sombra, daquilo que impede a
luz se propagar.
Por isso, a iluminação de uma novela, para chegar mais próximo a realidade
trabalha com luz e sombra, que em muitos casos, as áreas escuras podem dominar a
cena e entregar ao público algo somente com silhuetas. Quando falamos de sombras
na televisão, existem momentos certos para serem utilizadas. Em um telejornal, a luz
deve ser homogênea, acompanhando o apresentador por onde ele andar no estúdio.
A iluminação geralmente é medida por um fotômetro, a mesma porcentagem e
temperatura que está na bancada deve estar quando ele caminhar para perto do telão,
do outro lado do estúdio.
Trabalhar com sombras pode ser muito mais complexo e difícil do que desenhar
com a luz, a sombra deve estar empregada em um modo especifico de cena de
novela, serie, ou dramatização de um produto. Ela ajuda a compor o sentimento que
o consumidor daquele trabalho deve sentir.
Com o aumento das tecnologias visuais, ou seja, na gravação ou exibição, as
emissoras de televisão procuram trabalhar com o sentimento do telespectador. O que
ele vai e deve sentir com a aquele momento, como se cada um fizesse parte da cena.
Em uma entrevista ao “Estadão” Walter Carvalho diretor de novela comenta “Em vez
de retratar um passado, a gente fala da memória. Convida o espectador a fazer uma
viagem regressiva[...]” (Carvalho, 2016)
Observando como exemplo, duas cenas da novela “Orgulho e paixão”:

Imagem 2: cena da novela, “Orgulho e Paixão” Produção Rede Globo.

Foto: GloboPlay, 2018

Na imagem acima (imagem 2), analisamos que as sombras foram trabalhadas
para causar medo e angustia no público. Substituindo o lugar da luz de preenchimento,
a sombra quase domina o lado esquerdo da cena, enfatizando o desespero da
personagem ao ser vitima de um agressor. Já na luz que compõe a cena, percebemos
que há somente uma luz principal difusa, que está em média a 3200K, sendo utilizada
somente para conseguirmos identificar as expressões da personagem.
Já na imagem abaixo (imagem 3), percebemos que a sombra dominou o casal,
sendo possível ver poucos detalhes e expressões. A cena quer demonstrar essa
intimidade do primeiro beijo do casal. Para demonstrar o sentimento de ansiedade e
um certo receio do primeiro beijo, que o casal está sentindo, é utilizado um pequeno
detalhe em amarelo, na contraluz. Nessa cena foi trabalhado a contraluz tendo em
vista que o diretor de fotografia queria dar intimidade a cena, as luzes de contra estão
acima de 5600K, com detalhes em 3200K, deixando a impressão de final de tarde.
Imagem 3: cena da novela, “Orgulho e Paixão” Produção Rede Globo.

Foto: GloboPlay, 2018.

2. CONCLUSÃO
Com este artigo conclui-se que além de fundamental para televisão a
iluminação se torna fundamental para o telespectador conseguir compreender a
história.
São muitos processos e uma equipe diversa para conseguir estudar e
materializar esse sentimento na tela, mas se torna possível com alto grau de
conhecimento sobre essa área que cada um deve saber.
A televisão sempre vai estar na casa de milhões de brasileiros, e mesmo se
adaptando, vai ser o principal instrumento de entretenimento de uma família, ou para
aqueles que preferem algo mais reservado.
Inúmeras plataformas estão sendo desenvolvida para combater a TV aberta no
Brasil, mas ainda é uma cultura presente na história do país, sendo considerado, um
dos principais produtores de novela no mundo, visando a qualidade das produções,
dramaturgos e grandiosidade.
Podemos perceber também que muito ainda se tem para investir, não so em
espaço, mas equipamentos de iluminação, efeitos especiais e cada vez mais a
exigência da mão de obra especializada.
Este artigo conseguiu apresentar somente o que s e pode chamar de básico
para o mundo da iluminação e fotografia, visando que este campo é vasto, devido
suas especialidades e profissionais. Contudo ele foi essencial para mostrar que os
saberes das técnicas são fundamentais para que se domine essa área que hoje não
trabalha somente com a questão de acender uma lâmpada, e sim entender como
aquela determinada cena vai funcionar, como posso trazer o telespectador para dentro
da obra, e acima de tudo, transformar esses conceitos em a arte de iluminar.
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RESUMO
O artigo apresentará a questão da desigualdade social no Brasil baseado no contexto do livro
O cortiço, onde mostramos as distintas causas, por meio político, econômico e cultural e como isso
atinge a todos, seja na classe alta ou baixa, compostos por pessoas de elite ou indivíduos que passam
dificuldades e vivem na miséria por falta de estrutura. Temos como um ponto alto da desigualdade o
fato de moradores de regiões periféricas onde a saúde e educação são escassas e temos um maior
índice disso na cidade do Rio de Janeiro. Temos como método de pesquisa, artigos com temas
específicos sobre a desigualdade, o estudo do índice de Gini e fatos verídicos atuais. Uma das causas
que abrange a desigualdade é a falta de programas sociais que valoriza a classe mais baixa e de uma
forma política exalta a classe mais alta que são os que geram mais capitais.
Palavras-chave: Desigualdade; classes sociais; política; cultura; economia; sociedade.

ABSTRACT
The article will present the issue of social inequality in Brazil based on the context of the book
O cortiço, where we show the different causes, through political, economic and cultural and how it affects
everyone, whether in the upper or lower class, composed of elite people or individuals who experience
difficulties and live in poverty due to lack of structure. We have as a high point of inequality the fact that
residents of peripheral regions where health and education are scarce and we have a higher index of
this in the city of Rio de Janeiro. We have as research method, articles with specific themes on inequality,
the study of the Gini index and current truth facts. One of the causes that covers inequality is the lack of
social programs that values the lower class and in a political way exalts the higher class that are the
ones that generate the most capital.
Keywords: Inaquality; social classes; politics; culture; economy; society.

1. INTRODUÇÃO
A diferença entre as classes sociais é evidente em todos os lugares do mundo,
onde sempre ocorre o preconceito e a submissão da classe alta para a baixa. A
desigualdade é nítida no Brasil, decorrente de tais fatores: dificuldade de acesso à
saúde, educação, saneamento básico e baixos salários.
Será apresentado as divergências encontradas no livro O cortiço, referente a
moradia e as personalidades de cada personagem e a projeção social de cada um.
O objetivo do nosso projeto de pesquisa é discutir as divergências das classes
sociais em que se passa na história da obra “O cortiço”, dando exemplo do que ocorre
na sociedade atual.
Objetivos específicos é sobre a Divergência das classes sociais na obra “O
cortiço”; os Motivos das divergências no Brasil; e as Consequências do desejo de subir
de classe.
2. METODOLOGIA
2.1. DIVERGENCIAS DAS CLASSES
Uma das maiores causas atuais da desigualdade social, é o desemprego que
aumentou o índice de 2011 á 2017 em 12,3% segundo o índice de Gini, que mede a
desigualdade da sociedade com base na renda, riqueza e educação. Outro fator que
abrange esse fenômeno é o crescimento de jovens e crianças sem nenhuma
preparação e falta de oportunidades que acabam caindo na marginalidade devido à
estrutura familiar que agrava essa situação.
Segundo Camila de Freitas Rocha aluna de Direito da Universidade Estadual
do Mato Grosso do Sul (2015)
“No Brasil, abrangendo todo esse contexto histórico, como característica por
ser o país em que recebeu o maior número de escravos da África, um dos
movimentos mais ascendentes na escala social, e essa grande massa não
teve chance de se impor as elites uma distribuição menos desigual dos
ganhos dos trabalhos. Eis que sofrem até hoje com a desigualdade, por essa
página da escravidão ser a mais feia em nossa Pátria, também é
imprescindível que o governo com seus poderes nas maiores distancia
alcançadas aprimorem a qualidade de vida, ensino, economia, para que o
conhecimento e merecimento sejam iguais entre todos. ”.

Desde a colonização do Brasil o objetivo era exportar produtos naturais do país,
até esse período aos dias de atuais à desigualdade ficou visível. A forma que o
desenvolvimento foi adotado, desigual, só quem estava no comando tinha privilégios
e sempre a pobreza apareceu de alguma forma no decorrer da história brasileira.
Segundo Regiane Wlodarski e Luiz Alexandre (UEPG), no Brasil, a existência da
pobreza não ocorre devido à falta de recursos e sim da desigual distribuição destes.
Entendendo, que o Brasil é um país rico, porém, com maiores índices de desigualdade
do mundo. Assim a desigualdade é um problema que se arrasta desde os períodos
colonizadores do Brasil, essa estratificação social nunca mudará, pois, as distribuições
das rendas do nosso país são desiguais para as classes sociais. Não só no Brasil
como no mundo as diferenças de classes vêm de muito tempo atrás, sempre existiu
lutas de classes fazendo com que o menos favorecido sofra repressão, o mais pobre

sempre servindo o mais rico, o escrevo sempre servindo o homem livre, sem receber
salários vivendo em condições precárias.
A história de todas as sociedades que existiram até nossos dias têm sido a
história das lutas de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão
e servo, mestre de corporação e companheiro, numa palavra, opressores e
oprimidos, em constante oposição, tem vivido numa guerra ininterrupta, ora
franca, ora disfarçada; uma guerra que terminou sempre, ou por uma
transformação revolucionária, da sociedade inteira, ou pela destruição das
duas classes em luta. Nas primeiras épocas históricas, verificamos, quase
por toda parte, uma completa divisão da sociedade em classes distintas, uma
escala graduada de condições sociais. Na Roma antiga encontramos
patrícios, cavaleiros, plebeus, escravos; na Idade Média, senhores, vassalos,
mestres, companheiros, servos; e, em quase que em cada uma destas
classes, novas divisões hierárquicas. (Marx e Engels, 1848)

Entendemos a partir dessa citação que não importa quanto tempo passe ou em
que parte do mundo você esteja sempre irão existir lutas de classes e divisões sociais,
e uma guerra para tentar acabar com elas.
A definição de classe social fornecida por Lênin deixa evidente a ligação entre
a existência de classes e a luta entre elas. Diz ele:
Chamam-se classes a grandes grupos de homens que se diferenciam pelo
seu lugar no sistema historicamente determinado de produção social, pela
sua relação (na maioria dos casos confirmada e precisada nas leis) com os
meios de produção, pelo seu papel na organização social do trabalho e, por
conseguinte, pelos meios de obtenção e pelo volume da parte da riqueza
social de que dispõem. As classes são grupos de homens em que uns podem
apropriar-se do trabalho dos outros graças à diferença do lugar que ocupam
num sistema da economia social. (Lênin, 1977)

Embora o livro o cortiço retrate de maneira minuciosa a incrível luta de classes,
não podemos deixar de mencionar o teórico Piketty, que ainda hoje são extremamente
relevantes em nossos debates políticos e econômicos sobre os problemas que
existem em nossas sociedades.
Tendo em vista que os assuntos voltados ao capital sempre são alvos de
debates e algo semelhante, por esse motivo o grande nível de concentração de
riqueza que uma única pessoa está conseguindo obter está levando alguns líderes
mundiais e diversos intelectuais a colocarem em questão a redistribuição mundial da
renda no centro da solução da crise que vive toda a população mundial atualmente.
A concentração de riquezas no século XXI que já atingiu um nível alto de má
distribuição e com um risco enorme de se concentrar ainda mais, contudo se isso não
for freado poderá levar a humanidade a uma crise generalizada a ponto de
comprometer todo o avanço da humanidade nos futuros séculos. Por mais que já
estamos muito perdidos à beira de um colapso Piketty ainda consegue sinalizar um
caminho diferente ao que estamos trilhando ela dá sugestões de como poderíamos
redistribuir a renda de forma que o retorno do capital não ultrapasse a taxa de
crescimento da produção, e assim o objetivo de estancar a concentração de renda
seria atingido com êxito, com toda via conseguiríamos redistribui-la sem haver a
necessidade de passarmos por momentos sofredores ou ter que usar a guerra como
forma de solução para o então problema gerado.

Piketty vê a economia em um sentido moral onde os lucros gerados por uma
atividade empresarial ou de investimentos produtivos possam conter sempre um
sentido moral. Embora Piketty não pretende defender o lado marxista ou liberal, ele
apenas está demonstrando que o capitalismo atual está voltando a uma fase igual a
que se vivia no século XIX, na qual havia uma crescente separação entre a renda do
trabalho e a do capital.
Temos como exemplo a sociedade burguesa do século passado onde essa
então sociedade experimentava o fenômeno da herança, que naquela época atingiu
níveis sem precedentes, que nunca seriam alcançados pelo Ocidente, pelo menos até
nos dias atuais. E através desse exemplo Piketty faz uma demonstração que a Europa
de hoje voltou a enfrentar esse grande problema em que a herança e a renda do
capital superam e muito o valor do trabalho.
É perceptível também que o autor escreve sobre a separação entre a renda do
trabalho e a do capital em si, inclusive fazendo uma proposta aos governos da Europa
sobre um futuro imposto sobre o mesmo capital, mas Piketty escreve que ainda não
existe um imposto sobre a renda, porém deixa claro que há outras estatísticas
relacionadas a ela para qualquer que seja o regime tributário em vigor, no trecho
abaixo está exposto o momento em que o autor levanta essa questão. " É preciso
reconhecer que, ainda que não exista um imposto sobre a renda, há outras estatísticas
relacionadas a ela para qualquer que seja o regime tributário em vigor em um
determinado momento..."
Depois de demonstrar o poder múltiplo do capital, que se distância cada vez
mais da noção de trabalho duro é do mérito, Piketty diz sobre uma taxação progressiva
e continuada sobre toda a renda proveniente do capital, tanto de aluguéis,
investimentos como dívidas públicas e com isso essa taxação de renda é vista como
inútil para o autor, já que varia muito pouco entre as pessoas, sendo que as mais ricas
podem fazer um investimento muito mais alto do que as pessoas mais pobres, pois
esse investimento está fora do alcance dessas pessoas humildes e através disso a
elite ganha grandes vantagens porque conseguem ser menos afetadas pela então
taxação do que as pessoas mais pobres.
E como consequência disso a riqueza se concentra cada vez mais intensa na
mão de uma pequena parte da população, pois por mais que o capital vá até a mão
de uma grande proporção de pessoas mais pobres o capital sempre voltará para o
cofre da elite, isso acontece porque os meios utilizados pela elite sempre vai fazer
com que os lucros voltem a sua terra de origem, como por exemplo a explicação de
Piketty de como é feito essa rodagem de moeda.
" Em outras palavras, se os preços dos imóveis nas grandes cidades ficarem
muito alto se o custo do petróleo aumentar, as pessoas podem decidir morar em áreas
mais afastadas ou até andar de bicicleta (ou, quem sabe, os dois ao mesmo tempo).
No entanto, além de desagradáveis e complicados, tais ajustes podem levar várias
décadas para ocorrer; nesse ínterim, os proprietários de imóveis e os donos dos poços
de petróleo podem acumular créditos tão volumosos em relação ao restante da
população que poderão facilmente vir a possuir tudo o que houver para possuir,
inclusive as terras no interior e as bicicletas".
Contudo posso tirar uma conclusão de que a falta da razão sobre esse mundo
dito como " iluminado e intelectual " pode estar fazendo uma substituição um tanto
perigosa, onde a verdadeira razão está sendo substituída pela ambição e sendo
tampada com o simples modelo de uma vida social melhor, ou seja uma vida social

com mais direitos, liberdade e igualdade, essa busca constante pela vida perfeita e
pela felicidade está acabando com os princípios básicos.
Como é dito no livro Teoria do Conhecimento essa busca pela “vida social"
pode nos levar a um buraco sem fundo, e como é dito pelo autor a razão é necessária
para que as coisas caminhem em perfeito estado.
" A vida social, por si só, não constrói a razão, pois, do contrário, os animais
que vivem em sociedade, já a possuiriam. Além disso a posição sociológica,
pretendendo permanecer no terreno dos factos da experiência, penetra,
afinal, no campo da metafísica". (Ferreira: Mario dos Santos, 1960, p. 57).

Assim podemos concluir que, em todo sistema capitalista temos lutas onde o
burguês é sempre favorecido deixando de lado os que não tiveram a mesma
oportunidade exatamente pela desigualdade no ensino e em outros fatores, a classe
alta sempre lucra em cima de seus colaboradores e nunca os favorecem mesmo
aumentando seu capital.
2.1. FUNDAMENTAÇÃO DA OBRA
Como podemos ver no livro "O Cortiço" tudo é questão de riqueza, que já vem
de muito tempo na nossa cultura, pessoas que invejam e querem se ver melhores que
as outras. No livro o personagem João Romão se aproveita de empregados, faz furtos
e tudo que pode para subir na vida, ele já é dono do cortiço da taverna e da pedreira
e mesmo assim almeja mais, se aproveita até de sua amante Bertoleza fazendo-a
para trabalhar sem descanso, todos os dias. Para competir com João Romão, temos
Miranda dono de um comercio que é bem visto pelas pessoas da sua cidade. João
Romão e Miranda brigam por um pedaço de terra que Miranda quer para expandir seu
espaço, não entrando em um comum acordo os dois cortam relações. A inveja é outra
coisa que faz as pessoas se tornarem gananciosas querendo mais pra si próprio, João
Romão um homem com inveja de Miranda querendo possuir as mesmas coisas que
ele, começa a se privar de muitas coisas para conseguir ter a mesma riqueza que seu
oponente, mas como sabemos, não basta ser rico e possuir bens você tem que ter
uma posição social boa perante as pessoas, você tem que ser bem visto e fazer parte
do grupo da Elite, Miranda consegue o título de Barão, então João Romão percebe
que precisa também dessa posição, que precisa frequentar os lugares onde a
burguesia frequenta, então começa uma reforma no cortiço, e o deixa com ares
Aristocráticos.
João Romão percebendo que Miranda, tendo o título de Barão tem
superioridade entre a burguesia, começa a se aproximar do seu rival, afim de
conseguir as mesmas coisas que ele então pede a filha de Miranda em casamento,
mas João Romão se esquece que tem uma pedra em seu caminho que é sua amante
que tanto o ajudou e trabalhou sem descanso junto com ele, mas Bertoleza, já
percebendo que João Romão quer se livrar dela, exige seus direitos de usufruir de
metade das riquezas conquistadas por eles. Porem João Romão não querendo que a
amante atrapalhe seus planos a denúncia como escrava fugida para seus donos, mas
Bertoleza prestes a ser capturada comete suicídio.
Com isso podemos ver que as pessoas vem se preocupando com coisas
matérias e status sociais a tempos, onde quem é menos não é nada, pessoas
precisam fazer coisas ruins pra serem notadas até hoje, quando uma criança negra
que cresceu sem pais muitas vezes criada pela rua se torna um traficante ou um ladrão

cometendo coisas que não precisaria se tivesse tido oportunidades e educação como
as outras crianças, por isso precisamos de políticas que as façam ter essas
oportunidades e não de políticas que matam, crianças só são salvas com educação.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As classes sociais são causas da diferença de renda das pessoas, ou do cargo
ocupado pelas mesmas e pelas oportunidades que cada uma tem ao longo da vida.
Essa divisão baseada na economia é uma consequência do sistema capitalista, essa
diferença causa a desigualdade, que nada mais é que uns ricos e outros pobres.
Analisando as condições do nosso país, com o auxílio de um projeto audiovisual
vamos mostrar a vida e os diferentes indivíduos das classes sociais, tanto do rico
quanto do pobre. Com a intenção de expor uma conscientização de que você não
precisa ser superior ou inferior para ser feliz e como cada um pode se ajudar.
No livro O cortiço é revelado críticas em relação às pessoas, as dificuldades e
a variação da classe social de cada personagem, retratando as dificuldades vividas
por eles.
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VIVER EM SITUAÇÕES DE RUA: SIGNIFICADOS EMERGENTES DE
SEUS MORADORES
Geovani Cleyson dos Santos
José Vitor da Silva
RESUMO
Incremento de pessoas que vivem em situação de rua é cada vez mais crescente e que
demandam atenção de saúde do ponto de vista de prevenção, promoção e recuperação. Os objetivos
foram: identificar as características sociodemográfica e de saúde e conhecer os significados de ser
pessoa que vive em situação de rua. Foi de abordagem qualitativa do tipo descritivo-exploratório e
transversal. A amostra constituiu-se de 30 pessoas, ambos os sexos que viviam em situação de rua na
cidade de Pouso Alegre- MG. A amostragem foi por conveniência e “bola de neve”. Foram utilizados
dois instrumentos: 1. Caracterização Pessoal, Familiar, Social e de Saúde e 2. Roteiro de entrevista
semiestruturado que foi constituído por meio de uma pergunta gravada sobre os significados de viver
em situação de rua, utilizando-se o método Discurso do Sujeito Coletivo. As entrevistas foram gravadas
e tratadas metodologicamente segundo o método mencionado. Presente estudo foi aprovado pelo CEP
da Univás conforme o parecer consubstanciado 64197517.6.0000.5102. Os significados de viver em
situações de rua foram expressados por meio das seguintes ideias centrais: “Diversos Significados”,
“Sofrimento e Humilhação”, “Ruim”, “Aprendizado” “Pior Coisa do Ser Humano” e “Experiências”.
Conclui-se que os participantes do presente estudo tiveram significados de viver em situação de rua de
natureza multidimensional com abordagens positivas e sobretudo negativas, que são aspectos
comprometedores para vida e saúde física e mental.
Palavras-Chave: Pessoas em situação de rua, morador de rua, pesquisa qualitativa

1. INTRODUÇÃO
No Brasil em 1987 a comunidade católica Fraternidade Oblatas de São Bento
iniciou a assistência de saúde para pessoas em situação de rua, com objetivo de
reanimar da auto estima e dignidade em que se criou a Pastoral do povo de rua. Assim
posteriormente em 1993 desencadeou as políticas de ações do governo da cidade de
Belo Horizonte, que através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
planejaram o Programa de População em Situação de Rua, que a partir de um evento
marcou a iniciativa para discussão da elaboração de políticas públicas a esta
população (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).
O massacre na Praça da Sé, em São Paulo, no ano de 2004, com diversas
pessoas assassinadas, impulsionou o movimento Nacional da População de Rua a se
consolidar, onde no 4º Festival Lixo e Cidadania oficializaram o movimento, com a
presença de pessoas em situações de ruas de diversas capitais brasileira em Belo
Horizonte, que tem entre outras bandeiras de luta, o que mais destaca o atendimento
à saúde. (SOUZA, 2016)
Em 2009, foi lançado pelo governo federal o Decreto nº7053 que instituiu a
Política Nacional para a População em Situação de Rua que em seu Art. 5º definiu os
princípios que além da igualdade e equidade, todos devem respeitar à dignidade da
Pessoa Humana (PLANALTO, 2009). Que ainda através da 13ª Conferência Nacional
de Saúde na aprovada moção nº 101 de apoio a inclusão da população em situação
de rua, instituiu a partir da portaria nº 3305/2009 o comitê técnico para população em
situação de rua, nas suas atribuições, ressalta a propor ações que visem garantir o
acesso a atenção de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).
Mas foi em 2012, que o Ministério da Saúde, com a portaria nº122, com o
funcionamento das equipes de consultórios na rua, em seu Art. 1º no parágrafo único
que as compõe o serviço de atenção básica da Rede de Atenção Psicossocial
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).
E um outro importante acontecimento foi a Pesquisa Nacional sobre a
população em situação de rua, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
fome, realizada com 31.922 adultos e teve como resultado 82% são homens, 67%
declaram negras ou pardas e 70,9% trabalham e exercem alguma atividade
remunerada. (MSD, 2009).
A Politica Nacional de Atenção Básica instituiu os Consultórios na rua, no intuito
de oferecer acesso aos usuários à rede de serviço de saúde que se desenvolve ações
compartilhadas e integradas também com as equipes dos Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS), dos serviços de Urgência e Emergência e de outros pontos de
atenção, de acordo com a necessidade do usuário (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).
Essa população não restringe a uma só faixa etária em nenhum sexo
específico, crianças à idosos, mulheres e homem, todos ao risco díário da vida na rua.
A exclusão na sociedade se tornou algo comum, quando o eu individual, o
grupo ou organização, não admira algo então desmerece, seja um simples objeto, ou
um animal, ou mesmo um ser humano.
Os problemas socioeconômicos atribuem para piora do contexto dessa
população, retomando a exclusão que é imputada a eles, o grande crescimento
mundial foi um importante fator para essa problemática, que ainda está longe de se
resolver, devido as crises enfrentadas em diversos países, sendo política e
econômica, que tendem aumentar essa população. Em que a pessoa em situação de
rua passa a ser vulnerável em aspecto marco, que se refere a têndencia estruturais

do sistema político-econômico e ao micro no nível individual (MARCHI, CARREIRA E
SALCI, 2013).
Entre diversas soluções, as populações em situação de rua optam pelo
consumo de substâncias psicoativas, tais como crack e bebidas alcoólicas, para
minimizar as dificuldades e suportar o sofrimento (AGUIAR E IRIART, 2012)
Uma abordagem de grande valia é sobre os transtornos de personalidades da
população em situação de rua em que estão mais acometidos, em que requer maior
demanda de cuidados em saúde mental das políticas públicas. (MONTIEL, 2015).
Na quais, são acolhidos pelos consultórios na rua, formados pelos consultórios
de rua e ESF sem domicílio, em que se tratam respectivamente de uma equipe
itinerante com foco no atendimento à saúde mental e proposta de estratégia saúde na
família com equipes específicas para atenção integral à saúde da população em
situação de rua. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012)
2. OBJETIVOS
Os objetivos do presente estudo foram:
• Identificar as características pessoais, familiares e de saúde de pessoas que
vivem em situação de rua;
• Conhecer os significados de ser pessoa que vive em situação de rua.
3. MÉTODOS
Esta parte do estudo está constituída por local do estudo, delineamento, sujeito,
amostra, amostragem, critérios de inclusão e exclusão, coleta de dados, pré-teste,
estratégia de análise de dados, estratégia de apresentação dos resultados e ética da
pesquisa.
3.1 Local de estudo
O município de Pouso Alegre está localizado na região do sul de Minas Gerais.
3.2 Método do Discurso Sujeito Coletivo
Para conhecer e descrever os significados de viver em situação de rua sob o
referencial das Representações Sociais, a opção pela abordagem qualitativa e o
método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) serão os mais adequados para a
construção desses significados, permitindo assim, a aproximação com o fenômeno
em estudo.
Lefévre; Lefévre; Teixeira (2000) mencionam que o DSC é uma estratégia
metodológica com a finalidade de tornar mais clara uma determinada representação
social e o conjunto das representações que constituem um dado imaginário. Por meio
desse modo discursivo é possível visualizar a representação social, na medida em
que ela aparece não sob a forma (artificial) de quadros, tabelas ou categorias, mas
sob a forma mais viva de um discurso, que é o modo como os indivíduos reais e
concretos pensam.
O DSC consiste na reunião, num só discurso-síntese, de vários discursos
individuais emitidos como resposta a uma mesma questão de pesquisa por sujeito
social e institucionalmente equivalente ou que fazem parte de uma mesma cultura

organizacional e de um grupo social homogêneo, na medida em que os indivíduos que
fazem parte desse grupo ocupam a mesma ou posições vizinhas num dado campo
social. O DSC é então uma forma de expressar diretamente a representação social
de um dado sujeito (LEFÉVRE; LEFÉVRE, 2000).
3.3 Delineamento do estudo
O presente estudo foi de abordagem qualitativa. A abordagem do trabalho foi
descritivo-exploratório e transversal.
3.4 Participante do estudo, amostra, amostragem e critérios de inclusão e
exclusão
Os participantes do estudo foram pessoas de ambos os gêneros, que vivem em
situação de rua, na cidade de Pouso Alegre - MG. As amostras foram de 30
participantes e amostragem foram não probabilísticas, por conveniência, intencional
ou racional e “bola de neve”.
Os critérios de inclusão foram os seguintes:
• Viver em situação de rua independentemente do tempo e procedência e
• Ter no mínimo idade igual a 18 anos.
O critério de exclusão foi:
• Estar embriagado no momento da entrevista.
3.5 Coleta de dados
A coleta de dados ocorreu por meios de duas etapas:
1) instrumento de coleta de dados e roteiro de entrevista não estruturado, assim
como 2) procedimentos para coleta de dados.
Foram utilizados o roteiro de entrevista semi-estruturado, formado por uma
pergunta referente ao significado de viver em situação de rua. Essa pergunta foi
utilizada para entrevista gravada. Foi utilizado um local tranquilo, livre de ruídos e de
interrupções para que se grave a entrevista. O pesquisador tomou o cuidado de deixar
o entrevistado descontraído em relação ao gravador. Foram tomados todos os
cuidados para que a pergunta seja respondida de forma completa e abrangente, assim
como de acordo, com o seu teor.
Foi também utilizado o seguinte instrumento de coleta de dado:
3.5.1 Caracterização pessoal, familiar e de saúde
Este instrumento foi elaborado por Silva; Kimura (2003), porém foi adaptado
pelo orientador para este estudo e se encontra em Anexo A. Possui questões
predominantemente fechadas relacionadas com idade, escolaridade, estado civil,
religião, percepções do estado de saúde e outras.

3.5.2 Procedimento de Coleta de dados
Os procedimentos de coleta de dados, adotados no presente trabalho, foram
os seguintes:
Localização da pessoa que vive em situação de rua; Estabelecimento de
vínculo com ela; Informações sobre o trabalho, tais como: objetivo, metodologia,
instrumento a ser utilizada, forma de coleta de dados, entrevista gravada, entrevista
estruturada direta e outros aspectos; Efetuar o convite para participação do estudo;
Obter anuência do participante; Agendamento do dia, horário e local das entrevistas;
Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias. Se
o participante não souber assinar, deve-se apor sua impressão digital do polegar
direito no local da assinatura com a almofada de carimbo, na presença de duas
pessoas.
3.5.3 Pré-teste
Com a finalidade de verificar o entendimento da pergunta da entrevista gravada
três pessoas que vivem em situação de rua realizaram o pré-teste, estas não fizeram
parte da amostra, mas estiveram de acordo com os critérios de elegibilidade.
O pré-teste teve três finalidades muitos importantes. São elas:
• Verificou o total entendimento das perguntas e do instrumento pelos
entrevistados;
• Estabeleceu o tempo a ser utilizado na coleta definitiva e,
• Consistiu em um preparo do pesquisador para a realização da coleta definitiva.
3.5.4 Estratégias de análises de dados
No que se refere aos dados qualitativos foi seguida a metodologia do DSC. De
acordo com as diretrizes do DSC, foram adotadas neste estudo três figuras
metodológicas: Expressões-chave, Ideia Central e Discurso do Sujeito Coletivo. Para
o tratamento e análise dos dados, foi obedecida rigorosamente a ordem das etapas
seguintes.
1ª etapa: Antes do início da transcrição dos dados, as respostas por escrito das
questões foram lidas várias vezes, para que se tivesse uma ideia panorâmica e melhor
compreensão dos textos. Com os discursos escritos, foi realizada a transcrição literal
deles.
2ª etapa: Foi efetuada a leitura exaustiva de todo o material transcrito, em dois
momentos distintos: no primeiro, a leitura de todas as respostas de cada um dos
usuários, na sua totalidade; num segundo momento, cada resposta foi lida
isoladamente, ou seja, a questão 1 de todos os respondentes, assim como a questão
2.
3ª etapa: foi copiado integralmente o conteúdo de todas as respostas inerentes
à questão 1 de cada respondente no Instrumento de Análise de Discurso 1 (IAD1),
representando as ECH em itálico. De posse das ECH, e após leitura de cada uma, foi
identificada a sua ideia central. Tomaremos o cuidado para que a ideia central
represente a descrição das ECH e não a sua interpretação. Este mesmo procedimento
foi realizado também com a segunda questão. Em seguida, se agrupou as ideias
centrais de mesmo sentido, sentido equivalente e sentido complementar. Identificouse cada agrupamento com as letras: A, B, C e outras.

4ª etapa: Consistiu em denominar cada um dos agrupamentos por A, B, C e
outros, o que, na realidade, implicou em criar uma ideia central – síntese, que
expressasse, da melhor maneira possível, todas as ideias centrais de mesmo sentido,
assim como as ideias centrais semelhantes e complementares. Algumas vezes todas
ou várias ideias centrais obtiveram o mesmo nome.
5ª etapa: Elaboração do Instrumento de Análise do Discurso 2 (IAD2), que
pode obter separadamente cada ideia central com as suas respectivas ECH
semelhantes ou complementares.
6ª etapa: Foi extraído de cada uma das perguntas da entrevista semiestruturada o
seu tema e agruparam-se ao mesmo as suas respectivas IC, assim como os voluntários,
representados pelo seu número de entrevistados e as frequências das ideias centrais. Tudo
isso foi apresentado por meio de quadros. Finalmente, foram construídos os DSC,
separadamente, de cada ideia central, com as suas respectivas ECH.
Os resultados foram apresentados por meio de tabelas e gráfico na abordagem
quantitativa. Entretanto as figuras e quadros foram empregados na abordagem
qualitativa.
A realização desse estudo foi respeitada os valores sociais, culturais e pessoais
das pessoas que vivem em situação de rua, assim como a sua autonomia, no sentido
de aceitar ou não a participação do estudo. Os dados foram colhidos após aprovação
do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Vale do Sapucaí, Pouso
Alegre – MG conforme o parecer consubstanciado 64197517.6.0000.5102.
4. RESULTADOS
Os resultados serão apresentados em duas partes: Na primeira, são
informados os dados referentes às características pessoais, familiares, sociais e de
saúde. Na segunda parte são visualizados os significados de morar em situação de
rua.
Encontrou-se que dos 30 participantes do estudo, 86,66% eram do gênero
masculino; a média de idade foi de 37 (DP+9,03); 70% afirmaram ter uma religião e
46,66% professaram ser evangélicos e 56,66% possuíam ensino fundamental
incompleto.
Quanto ao estado conjugal, 40% dos participantes eram solteiros; 80%
relataram ter filhos e a média de filhos foi de 2,92 (DP+2,64).
Em relação à percepção de saúde, 36,66% dos entrevistados declararam o
estado de sua saúde como “Regular”; quanto à saúde atual comparada com o último
ano, 33,33% afirmaram estar “Pior” e quando comparada com as pessoas da mesma
idade, 53,33% disseram estar “Melhor”; 73,33% dos integrantes do estudo
responderam não serem portadores de alguma doença crônica, dos que possuíam
(26,66%),a doença crônica mais prevalente, com 50%, foi o HIV; a média (em anos)
em relação ao tempo de portar doença crônica foi de 15,38 (DP+16,44) e quanto ao
tempo em situação de rua, a média (em anos) foi de 6,70 (DP+9,20).
Os significados de morar em situação de rua são conhecidos por meio do
método do discurso coletivo conforme segue o quadro seguinte:

Quadro 1. Ideias centrais, participantes e freqüência dos participantes.

Ideias Centrais
Pior coisa do ser humano
Diversos significados
Experiência
Sofrimento e humilhação
Aprendizado
Ruim

Participantes
3
5, 10, 20, 21, 29
6, 13
11, 22, 26, 28
24, 17
15,18,19,25

Frequência
1
5
2
4
2
4

A partir dos dados do quadro anterior, apresenta-se abaixo o discurso do sujeito
coletivo, referente a cada ideia central:
1ª ideia central - Diversos significados (DSC)
Viver na rua é aprendizado, liberdade, tristeza, abandono, ser esnobado,
ausência de responsabilidades, não ter uma vida digna, estar desanimado, com
preconceitos, violências, não ser notado. Torna-se uma pessoa invalida, torna uma
pessoa sem valor para muitos, tem que ter força de vontade, para enfrentar meus
problemas. Morar na rua é ser esquecido, um pouco de loucura misturado com revolta
e alegria.
2ª ideia central - Sofrimento e humilhação (DSC)
Muito Sofrimento, e muita humilhação, não dá fruto, parece que é bom, mas o
mundo é só ilusão. É uma coisa que eu não gostaria para um ser humano,
infelizmente, é uma realidade da vida, acontece isso ai, por motivos tordos e fúteis,
não dá caminho para ninguém, é o lugar mais perigoso para se viver. Muito
degradante para o ser humano, ver uma pessoa sem nada no chão, sem ter o que
comer, sem expectativa de melhora de vida, é complicado. Hoje, muitas pessoas boas
tenham abençoado, tem ajudado, mas tem muito que discriminam que passam longe.
Discriminação, jogado na rua, mas Deus tem dado força e saúde para nós, o mundo
não está perdido, eu creio nisso.
3ª ideia central – Ruim (DSC)
Responderia que é ruim viver na rua, horrível demais, para tentar não viver, não
é vida para gente não, tem bastante de dificuldade. Passa frio, sede, porque água é
difícil de conseguir! Não é todo que dá, difícil encontrar gente para ajudar também,
está com fome, pede alguma coisa para comer não é dinheiro, e a pessoa nega, mas
tem pessoas que ajuda também. A vida é uma surpresa, mesmo tempo que está ruim,
está bom para gente, às portas que abrem a gente tem que aproveitar. Às vezes a
pessoa está na rua, o cara fala, esse mora na rua, não vale nada, não é? Você não
sabe o passado daquela pessoa, você não sabe por que naquela pessoa está daquele
jeito como se diz depressão. Qualquer pessoa pode acontecer, pode acontecer com
o rico, pode acontecer com pobre, pode acontecer com o professor, pode acontecer
com aluno, é de repente igual à morte. Então a gente respeita todo mundo, do menino
ao senhor, a senhora, como se diz eu respeito para ser respeitado, não é? Porque
estou na rua? Que quero ser desvalorizado, então, é o seguinte: sou cidadão igual
aos outros só não tenho a capacidade, o dinheiro que os outros têm, mas muitas
vezes, tenho mais a honra de quem tem dinheiro, tem carro, tem tudo, às vezes, não

posso ter um respeito que os outros tem, não posso entrar nos lugares que os outros
entram, mas pelo menos tem orgulho meu e a honra e isso, é mais importante da vida,
é isso ai.
4ª ideia central – Aprendizado (DSC)
A rua traz para gente muitos conhecimentos, um aprendizado de vida, sempre
trazendo uma novidade, que aprende todos os dias. E ao mesmo tempo você conhece
muitas coisas muitas, pessoas, com caráter diferente com personalidade diferente e
acaba surpreendendo. Traz diversos ensinamentos, também conhece muitas
pessoas verdadeiras, pessoas que viveram sonhos, realizaram sonhos, projetos e na
verdade devida as frustrações, decepções, acreditaram em muitas coisas foram
decepcionados daquilo. Com momentos de alegrias e com momentos de tristeza. Que
sempre há uma esperança.
5ª ideia central –Experiência (DSC)
Experiência, viver na rua é uma experiência, que não desejo para ninguém,
digo que nem queira saber o que é viver na rua e estou vendo que não é bom para
mim.
6ª ideia central - Pior coisa do ser humano (DSC)
Eu responderia para ele, que a pior coisa do ser humano é viver na rua,
entendeu? E tipo assim, eu falo para ele assim: não tem felicidade! Dorme assustado!
Acorda assustado! Qualquer pessoa que passa por você pensa que é maldoso, então,
não tem uma vida sossegada, acho que é, o pior momento da vida do ser humano é
o ponto que ele chega para morar na rua. Acho que tem vários meios: albergues,
casas de apoio, mas a partir do momento que o cara vai morar na rua é o fim de
carreira, mas tudo há esperança, sempre tem pessoas para ajudar fazer uma
proposta, ir para uma casa de recuperação, se a pessoa tiver interesse de sair das
ruas, sempre tem alguém que estende a mão.
Abaixo se encontra uma figura que resume de forma panorâmica as
representações sociais sobre os significados de viver em situação de rua.
Figura 01: Significados de viver em situação de rua.

5. DISCUSSÃO
São discutidos separadamente cada uma das idéias centrais e que são as
seguintes: “Diversos Significados”, “Sofrimento e Humilhação”, “Ruim”, “Aprendizado”,
“Experiência” e “Pior Coisa do Ser Humano”.
A primeira ideia por meio da DSC: “Diversos Significados” enfatiza que viver na
rua apresenta multiplicidade de representações sócias com conotações positivas e
negativas assim como de natureza dialética e ideológica: Viver na rua é aprendizado,
liberdade, tristeza, abandono, ser esnobado, ausência de responsabilidades, não ter
uma vida digna, estar desanimado, com preconceitos, violências, não ser notado.
Torna-se uma pessoa invalida, torna uma pessoa sem valor para muitos, tem que ter
força de vontade, para enfrentar meus problemas. Morar na rua é ser esquecido, um
pouco de loucura misturado com revolta e alegria.
O trabalho realizado por Kubota, Pires e Neves (2008) em que a experiência
de morar na rua apresentou diversos motivos: liberdade, solidão, violência, vícios,
abusos, exclusão, momento de transformação e preconceitos. Estes trabalhos
confirmam alguns dados quando são mencionados os seguintes significados:
liberdade, violência, solidão e preconceitos. Campos e Cunha (2016) também
evidenciam a diversidade de significados ao afirmar que a situação de rua é vivenciada
por momentos de incerteza, vulnerabilidade, medo, sofrimento e muitas vezes
desespero. Outro autor que retrata essa diversidade de significações foi a pesquisa
de Reis (2018) apontando as vivências de discriminação, medo, sentimento de
exclusão e humilhação social.
Estes diferentes significados das pessoas em situação de rua transpõem todas
as experiências que vivem diariamente, no discurso comparado a outras pesquisas
similares apresenta múltiplos conceitos equivalentes que enaltece a manifestação dos
sujeitos com características positivas e negativas, destacando-se, por exemplo, a
liberdade e a vulnerabilidade ao enfrentamento dos problemas.
A segunda ideia central denominada “Sofrimento e Humilhação” mostram de
forma clara e objetiva em que consiste o viver em situação de rua. Retrata de maneira
completa toda a situação que enfrenta seu morador: Muito Sofrimento, e muita
humilhação, não dá fruto, parece que é bom, mas o mundo é só ilusão. É uma coisa
que eu não gostaria para um ser humano, infelizmente, é uma realidade da vida,
acontece isso ai, por motivos tordos e fúteis, não dá caminho para ninguém, é o lugar
mais perigoso para se viver. Muito degradante para o ser humano, ver uma pessoa
sem nada no chão, sem ter o que comer, sem expectativa de melhora de vida, é
complicado. Hoje, muitas pessoas boas tenham abençoado, tem ajudado, mas tem
muito que discriminam que passam longe. Discriminação, jogado na rua, mas Deus
tem dado força e saúde para nós, o mundo não está perdido, eu creio nisso.
Nascimento (2018) em seu trabalho cita que um aspecto negativo de viver em
situação de rua é o significado de sofrimento como também a humilhações citadas por
relatos de seus participantes constatados com a ideia central.
Uma citação que define a ideia de humilhação entre as pessoas em situação
de rua é apresentada por Moura Jr., Ximenes e Sarriera (2013) “Pode-se compreender
a situação de rua como permeada por estigma que envergonham e são promotoras
de humilhação” na qual estipula que o significado de sofrimento de um de seus
participantes deriva-se de uma situação de humilhação e conclui que a humilhação
traz mais sofrimento.

No trabalho de Campos e Cunha (2016) concluem que: “A situação de rua é
um dos maiores empecilhos existenciais que um indivíduo pode vivenciar, no entanto,
mesmo imerso nesse sofrimento, o sentido da vida ainda pode prevalecer enquanto
força motivadora para a superação. ”
Em que o trecho da “força motivadora” confirma com parte dos dados relatado
no DSC onde citam que “Deus tem dado força e saúde para nós”.
O sofrimento e a humilhação são notados pelas pessoas em situação de rua
como um significado que se completa um ao outro, em que Moura Jr, Ximenes e
Sarriera (2013) narra esse arremate dessas duas expressões em sua pesquisa,
observando esse complemento também nas outras pesquisas.
A terceira ideia central pelo sentimento “Ruim” revela o quanto é degradante
viver nessa situação, porém faz uma comparação com do viver na rua com pessoas
aparentemente bem-sucedidas e evidencia que o mais importante não é o ter bens e
posses, mas sim aspectos relacionados com o caráter: Responderia que é ruim viver
na rua, horrível demais, para tentar não viver, não é vida para gente não, tem bastante
de dificuldade. Passa frio, sede, porque água é difícil de conseguir! Não é todo que
dá, difícil encontrar gente para ajudar também, está com fome, pede alguma coisa
para comer não é dinheiro, e a pessoa nega, mas tem pessoas que ajuda também. A
vida é uma surpresa, mesmo tempo que está ruim, está bom para gente, às portas
que abrem a gente tem que aproveitar. Às vezes a pessoa está na rua, o cara fala,
esse mora na rua, não vale nada, não é? Você não sabe o passado daquela pessoa,
você não sabe por que naquela pessoa está daquele jeito como se diz depressão.
Qualquer pessoa pode acontecer, pode acontecer com o rico, pode acontecer com
pobre, pode acontecer com o professor, pode acontecer com aluno, é de repente igual
à morte. Então a gente respeita todo mundo, do menino ao senhor, a senhora, como
se diz eu respeito para ser respeitado, não é? Porque estou na rua? Que quero ser
desvalorizado, então, é o seguinte: sou cidadão igual aos outros só não tenho a
capacidade, o dinheiro que os outros têm, mas muitas vezes, tenho mais a honra de
quem tem dinheiro, tem carro, tem tudo, às vezes, não posso ter um respeito que os
outros tem, não posso entrar nos lugares que os outros entram, mas pelo menos tem
orgulho meu e a honra e isso, é mais importante da vida, é isso ai.
Reis (2018) também constata na sua pesquisa, o significado ruim, ao dizer que
além de estarem em pessoas em situação de rua estão naquele momento vivenciando
uma condição ruim, na qual gostariam de ser vistos como seres humanos, mas vivem
uma realidade marcada pela discriminação.
O significado Ruim através do DSC apresenta-se a contextualização do dia a
dia da pessoa em situação de rua, pela marginalização e discriminação devido à
posição social enfrentada no momento, na qual o sujeito vivencia uma grande
insatisfação pressuposta na etapa que se defronta.
Na quarta ideia central apresentada pela DSC: “Aprendizado” indica que as
pessoas em situação de rua adquirem diariamente conhecimentos e descobrem novos
ensinamentos, com diversidade de sentimentos: A rua traz pra gente muitos
conhecimentos, um aprendizado de vida, sempre trazendo uma novidade, que
aprende todos os dias. Traz diversos ensinamentos, também conhece muitas
pessoas verdadeiras, pessoas que viveram sonhos, realizaram sonhos, projetos e na
verdade devida as frustrações, decepções, acreditaram em muitas coisas foram
decepcionado daquilo. Com momentos de alegrias e com momentos de tristeza. Que
sempre há uma esperança.

De acordo com os participantes do estudo, a condição de viver na rua, entre
outros significados abarcou o conhecimento. De acordo com DSC, viver em situação
de rua é uma oportunidade de conhecimentos relacionados a diversos aspectos tais
como conhecimento da vida diária com suas novidades e descobertas, assim como o
aprendizado referente as pessoas e as exigências que a condição de rua estabelece
e oferece à pessoas. Ao analisar esta representação social e sua abordagem se deduz
que o ator dessa realidade consegue visualizar a vivência de rua como estratégia de
conhecimento. A rua é vista como uma forma de entendimento do ponto de vista de
vida de diversos aspectos, pois oferece à pessoa reflexões sobre essa situação e
despertando-a para novas concepções e ideologias. É interessante frizar que o
conhecimento se estende também ao ser humano, que é observado pelo morador em
situação de rua, ao mencionar que: conhece muitas coisas, muitas pessoas, com
caráter diferente, com personalidade diferente e acaba surpreendendo.
A quinta ideia central tida como “experiências” percebe de forma negativa e
objetiva que a pessoas em situação de rua vivem esse momento e não reivindicam
para ninguém: Experiência, viver na rua é uma experiência, que não desejo para
ninguém, digo que nem queira saber o que é viver na rua e estou vendo que não é
bom para mim.
Moreira (2013) ao significar a “experiência” também traduz que o jovem
confronta com um mundo instável, em crise de valores impondo-lhe uma direção
obscura em ser, em o que fazer, o que sentir e o que pensar. Onde corrobora com a
pesquisa em que o significado de experiência frente à instabilidade de viver em
situação de rua não é bom após análise. A experiência tem uma mobilização de
diversos sentidos subjetivos, inclusive contraditório conforme retrata Santos (2016).
Então o significado de experiência vai muito além expressada no DSC, em sua
maioria tem a percepção negativa, não desejável as outras pessoas, mas que é algo
pessoal apresentando diferenças, ou seja, subjetivo em que Santos (2016)
demonstrou em sua pesquisa sobre as experiências das pessoas em situação de rua.
A visão de que a rua é uma experiência de vida foi abordada pelos participantes
e enfatizada como sendo algo que lhes mostra como se deve proceder nessa situação.
Isto nos proporciona algo negativo pois lhes representa socialmente experiência
negativa, não desejando tal situação para ninguém.
E a última ideia central: “Pior Coisa do Ser Humano” onde revela as condições
penosas das pessoas em situação de rua em que se considera uma fase
inconveniente a ser vivido pelo ser humano: Eu responderia para ele, que a pior coisa
do ser humano é viver na rua, entendeu? E tipo assim, eu falo para ele assim: não
tem felicidade! Dorme assustado! Acorda assustado! Qualquer pessoa que passa por
você pensa que é maldoso, então, não tem uma vida sossegada, acho que é, o pior
momento da vida do ser humano é o ponto que ele chega para morar na rua. Acho
que tem vários meios: albergues, casas de apoio, mas a partir do momento que o cara
vai morar na rua é o fim de carreira, mas tudo há esperança, sempre tem pessoas
para ajudar fazer uma proposta, ir para uma casa de recuperação, se a pessoa tiver
interesse de sair das ruas, sempre tem alguém que estende a mão.
Após revisão de literatura não se encontraram trabalhos que fossem
semelhante a ideia central "Pior Coisa do Ser humano". Isso significa que são
expresso por meio de sentimentos e estes, por sua vez, são muitos proprios e
específicos das pessoas e do contexto no qual elas vivem. Associado a isso os

sentimentos também emergem de acordo com o momento que cada pessoa em
situação de rua estava vivenciando naquele momento.
Viver em situação de rua, tendo como representação social "pior coisa do ser
humano" significa um paradoxo no qual a pessoa a considera a pior coisa do mundo,
porém continua como seu morador. Apesar de uma avaliação negativa, pode se inferir
que o morador a desconsidera e justificando como sendo algo prejudicial em diversos
aspectos, citando inclusive a falta de tranquilidade e os riscos encontrados e
vivenciados ao longo do dia e da noite nesta situação.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos resultados evidenciados observa que os significados de viver na
rua apresentar em sua maioria ideias negativas, que deva ser questionado, qual a
razão para isso tudo.
Ainda que para viver na rua seja difícil, algo os segura a serem firmes em suas
lutas diárias, e observando os discursos nota se a forte crença em um Ser Superior, a
quem eles o confiam, clama por segurança e por mudança.
A fé das pessoas em situação de rua é maior que tudo, o faz seguir por um
projeto de transformação pessoal de suas vidas, evidenciando a esperança de um dia
ser tudo diferente, encontrando um motivo para viver, apoiado no Ser Superior.
Sabendo das dificuldades enfrentadas, não deseja ninguém a vivenciar essa
forma de vida, tomando ciência do quão doloroso é viver, mas deixam ser consumido
pela fé em seu Ser Superior, os que promove a expectativa e motivação de vida.
Mediante os resultados deste trabalho, recomenda-se:
• Que outros estudos semelhantes a este sejam realizados para
fortalecimento dos resultados encontrados;
• Que trabalhos com amostras na abordagem quantitativas sejam
realizados;
• Que seja estabelecida estratégias de atenção à saúde da pessoa que
vive em situação de rua como os consultórios de rua e o atendimento
interdisciplinar e,
• Que sejam estabelecidos programas de saúde para esta população,
fortalecendo e mantendo a esperança de vida e as razões para viver.
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RESUMO
A presente pesquisa apresenta a inteligência de mercado aplicada a elaboração de estratégias
de programação e produção de conteúdo para televisão, a fim de inserir essa área de análise de dados
que se faz tão importante e necessária como ferramenta de estudo nas emissoras atuais. O objetivo é
entender o papel da medição de audiência para auxiliar os departamentos na busca por recursos
viáveis na construção da grade de programação e mostrar os programas que são resultados positivos
para que a produção possa criar conteúdos mais atrativos.
Palavras Chaves: Inteligência; dados; mercado; programação e produção.

ABSTRACT
The present research presents the market intelligence applied to the elaboration of
programming strategies and production of content for television, in order to insert this area of data
analysis that becomes so important and necessary as a tool of study in the current broadcasters. The
goal is to understand the role of audience measurement to assist departments in finding viable resources
in building the programming grid and to show programs that are positive results so that production can
create more attractive content.
Keywords: Intelligence; database; Marketplace; programming and production.

1. INTRODUÇÃO
Diferente do que se acredita, a televisão ainda é o maior meio de comunicação
utilizado pela população brasileira, sendo que mais de 95% dos domicílios possuem
aparelhos televisivos. Dessa forma, se vê a necessidade de entender o
comportamento dos telespectadores, a fim de planejar e produzir conteúdos
relevantes para cada público. Esse planejamento fundamenta-se em dados
estatísticos e análise dos mesmos para que se possa tomar decisões mais assertivas
na elaboração de estratégias de grade televisiva e, a partir da interpretação dessas
informações é possível conhecer o público e direcionar a produção de conteúdo para
cada um deles.
A Inteligência de Mercado contribui para análise, interpretação e formação de
estratégias televisivas, para que as decisões tomadas pela Produção e Programação,
tenham embasamento e estejam alinhadas com o objetivo da emissora. Assim, é
possível identificar seu target, atingindo com mais eficácia o público–alvo de
determinado evento. Dessa forma, pode-se suprir a necessidade do telespectador e
entender seu comportamento como consumidor, visando o aumento da audiência e
ganhando credibilidade no mercado, por meio de conteúdos alinhados com o perfil do
veículo.
A pesquisa é de caráter bibliográfico, visto que há o levantamento de conteúdo
científico da temática. O objetivo é entender a utilização da Inteligência de Mercado,
na prática da formação de planejamento nos departamentos de Programação e
Produção de TV, a fim de desenvolver estratégias mais eficazes na construção da
grade de uma emissora e criação de conteúdos.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
A Inteligência de Mercado na televisão visa a análise de dados para o auxílio
no planejamento de uma emissora, seja na área de produção, programação ou
comercial, para que sejam tomadas decisões assertivas, baseadas em informações e
métricas. Sendo assim, é possível definir estratégias para tornar a empresa mais
competitiva, a fim de entender e analisar o conteúdo interno e os de concorrentes. A
empresa, no entanto, estabelece neste planejamento uma ordem de ações que
facilitam a execução de tais estratégias.
Segundo Goodrich e Sissors (2000, p. 77) “Os índices de audiência dos
programas de televisão representam um suporte vital para os planejadores de mídia
na seleção de programas. ” Dessa forma, é de suma importância que as escolhas da
emissora estejam alinhadas com a interpretação dos dados, para que haja maior
possibilidade de atingir o público-alvo em questão. Essa análise deve ser direcionada
para o consumidor almejado, tendo sempre em vista que o conteúdo abordado e
produzido comunique o ideal da emissora para que atraia e fidelize o telespectador.
Uma das empresas mais consolidadas nesta área é a Kantar Ibope Media, que
possui grande prestígio no segmento e, atualmente ela é líder no mercado de pesquisa
na América Latina, sendo uma das que mais possuem credibilidade na área. Está em
sintonia com as mudanças tecnológicas e fornece aos clientes informações cruciais
para desenvolvimento de seus negócios. Alinhando inteligência à mídia, está presente
em mais de 60 países, tornando-se a maior companhia do mundo em medição de
audiência, e somando aproximadamente 50 mercados. (KANTAR IBOPE MEDIA,
2018)

Os dados de audiência são estimados com base em estatísticas determinadas
a partir do estudo do universo que se quer representar e a definição de amostras.
Apenas a arte do programa é aferida, uma vez que não há medição dos breaks.
(GOODRICH e SISSORS, 2000). A aferição e extração são feitas por meio de critérios
estatísticos comprovados e auditorados, com objetivo de suprir todas as necessidades
de seus clientes. A Kantar Ibope Media conta com a parceria do IBGE, para que
tenham mais conhecimento do perfil e distribuição da população, a fim de montar a
base para suas amostras. Essa amostra só é selecionada após o estudo da estrutura
da população, pois é de extrema importância que a mesma represente fielmente o
universo, dessa maneira é possível que os dados sejam verídicos e a análise seja
fidedigna.
Com o conhecimento de dados consolidados, é possível desenvolver
estratégias para produzir conteúdos alinhados com seu público-alvo, com o intuito de
inovar e aumentar a audiência dos programas. Para que haja esse aumento, é
necessário que as ações sejam criativas e os produtores estejam empenhados e
dispostos a experimentar novas formas de ampliações de mídia, que gerem interação
e retorno. (BUSARELLO; BIEGING, 2012). Dessa forma, entende-se a importância
das estratégias da equipe de programação e produção de conteúdo que, trabalhando
em harmonia, compreendem e identificam com eficácia seu telespectador.
A produção de conteúdo, com o auxílio das pesquisas de Inteligência de
Mercado - que investiga gatilhos para atrair seus consumidores, atua com o objetivo
de envolver o telespectador e de fidelizá-lo à sua programação promovendo
conteúdos interativos perpassando as ideias da emissora televisiva. No cenário atual
das grandes emissoras de TV esta prática não é simples tendo em vista o avanço
digital e tecnológico, as inovações com caráter original tornam-se necessárias. Para
que o aumento da audiência seja possível num âmbito geral, quando se trata de
público-alvo, é avaliado a necessidade de uma variedade de programas. Esta
inovação de fato precisa acontecer na totalidade do visual da programação. Não é
apenas uma questão de conteúdo, mas também de estética televisiva. Para JeanClaude Soulages “todo estilo remete a uma economia estética e cultural elaborada
pelos produtores, que investem em certo número de ‘normas subjetivas’ desenhando
progressivamente standards reguladores transferíveis e ‘aceitáveis’ pelos públicos”
(SOULAGES, 2007, p. 49, traduzido). Sendo assim, observa-se que o olhar subjetivo
da produção influencia a estética visual da programação de uma emissora.
A audiência de uma emissora muda de acordo com o conteúdo que está sendo
exibido, deste modo o público nem sempre é o mesmo. A partir do momento que existe
mais de um target, é necessário o estudo de ambos e que a programação e produção
cheguem a soluções que agradem a todos, para que não haja evasão de
telespectadores. (SISSORS; BUMBA, 2001). Trata-se então de um conteúdo
programático variável para que atinja este público versátil. A produção não pode se
ater apenas à uma personalidade de público-alvo, mas se preocupar em comunicarse com a totalidade seus telespectadores. Partindo do pressuposto de tais variedades,
compreende-se que nem sempre é possível atender a todos ao mesmo tempo, mas é
viável que se busque encontrar um espaço para os targets identificados pela
Inteligência de Mercado na grade.
A programação tem por responsabilidade propriamente planejar anualmente,
mensalmente e diariamente a programação da emissora de telecomunicação. A
equipe visa a organização dos programas, controla a veiculação dos mesmos,

supervisiona os profissionais da produção, auxilia todas as atividades desta mesma
natureza de complexidade televisiva. A integração da equipe de programação com a
de produção de conteúdo gera um percentual positivo para a emissora ao serem
avaliados pela Inteligência de Mercado.
É importante entender e enxergar o telespectador como um ser que depende
tanto do individual, quanto coletivo, de modo que vai se instituindo e criando sua
identidade, de acordo com sua experiência pessoal com a televisão. Dessa forma, é
possível perceber que o público televisivo não nasce pré-estabelecido, mas se molda
de acordo com o que consome. A partir do momento que as emissoras identificam que
não há uma fórmula única para conseguir um público, inicia-se o esforço para
conquistar audiência e criar competitividade entre as redes de comunicação.
(GÓMEZ, 2006). Esta competitividade também é o que gera a inovação, pois para
estar sempre a frente é preciso ser criativo e apresentar ao telespectador um produto
não visto antes, uma vez que seu interesse está sempre voltado a novidade.
Com as mudanças tecnológicas e novos meios de consumo de conteúdos
audiovisuais, a TV aberta, com a queda de sua audiência, percebe a urgência em sua
adaptação para seguir e atender as novas exigências dos telespectadores, com o
objetivo de suprir as necessidades do público para que eles não migrem para outras
tecnologias. A partir do momento que as emissoras identificam esse problema, é
necessário que haja um planejamento macro de todo formato da grade de
programação e na produção de conteúdo, de acordo com os hábitos de consumo do
telespectador. (BECKER; GAMBARO, 2016)
A ideia de que o público que consome televisão está inerte e apenas aceitando
o que a televisão oferece está ultrapassada, uma vez que se compreende que a
audiência é uma forma de “pagar” o conteúdo oferecido pela emissora. Partindo desse
conceito, o público “pagará” apenas por aquele conteúdo que o interessa e que tem
qualidade, pois o receptor deixa de ser passivo e passa a ter voz e influência ativa na
programação de um determinado canal. (MARCONDES FILHO, 1986) apud
(FERREIRA, 2010). Percebe então a participação ativa deste consumidor na
programação da emissora. Muitos programas possuem interação com o público
através das redes sociais facebook, twitter, instagram e até mesmo whatsapp. Com
isso, avalia-se também a identidade do consumidor por meio de seus comentários e
pelo conteúdo que ele ‘‘consome’’ da grade de programação. A internet é uma
ferramenta muito utilizada pelas geradoras de produto televisivo, uma vez que seu
objetivo é integrar, aproximar e comunicar-se com o seu telespectador. Essa função
acontece por diversas vezes em grades de programação AO VIVO trazendo
dinamismo ao programa.
A chegada da rede transformou a maneira de transmitir informação e ter acesso
a mesma. Todo o processo de elaboração e compartilhamento de informações tem
sofrido grandes avanços graças ao fácil acesso e velocidade de transmissão. Isso
influencia também o futuro dos profissionais da comunicação. (ALBORNOZ; LEIVA,
2014)
O sistema de Inteligência de Mercado tem como objetivo realizar o
monitoramento de todo mercado competitivo, analisar o ambiente interno e externo, a
fim de gerar informações necessárias que darão suporte na tomada de decisões e
formação de estratégias. A IM faz toda análise e interpretação de dados para que
sejam utilizadas posteriormente, onde auxiliará as empresas no planejamento e plano
competitivo. (CEBRI, 2012)

O monitoramento dos dados coletados tanto internos, quanto externos é
indispensável para tomada de decisões, uma vez que é possível estudar e entender
todo cenário antes da formação de estratégias. É preciso estar atento a todas
mudanças televisivas e comportamento do público, pois qualquer alteração pode ser
uma oportunidade ou ameaça, que pode gerar pontos de atenção para realizar
qualquer planejamento. (VIDIGAL; NASSIF, 2012)
Mesmo com o crescimento da internet, a televisão ainda é o meio de maior
alcance. Segundo o Target Group Index, a TV é assistida por 98% da população,
sendo unânime entre os consumidores de mídia. O veículo torna-se parte dos
domicílios, sendo compartilhada pelos familiares e proporciona momentos especiais
de aproximação (KANTAR IBOPE MEDIA, 2016). Deste ponto de vista, a emissora
cria uma responsabilidade com o telespectador, uma vez que a programação tem essa
relevância para o indivíduo, e a partir do momento que ela entende o perfil de consumo
de cada um, é possível oferecer conteúdo que gerarão esse sentimento, tendo a maior
possibilidade de fideliza-los.
Segundo Brittos (1999):
Na verdade, as redes convencionais tentam, mas cada vez é mais difícil
atingir a todos indiscriminadamente, com uma programação variada,
englobando vários gêneros. Se, contudo, isso já foi possível no passado,
quando não haviam os canais segmentados pagos, atualmente, trata-se de
uma proposta cada vez mais difícil de executar. Como os estratos sócioeconômicos mais elevados progressivamente estão migrando para a
televisão por assinatura, as grandes redes acabam tendo que investir nos
setores mais inferiores da pirâmide social, que ainda não dispõem de uma
tecnologia de TV paga.

Um dos desafios da TV Brasileira é conseguir atingir a totalidade dos
telespectadores com um conteúdo que compreenda e agrade a todos, sem nenhuma
distinção de classe. Com a crescente onda dos canais pagos, que oferecem
programas segmentados e um leque enorme de gêneros, a TV aberta se vê no desafio
de buscar uma maneira de atender às novas demandas para que não perca sua
audiência. Deste modo, a análise de dados faz-se necessária para que se possa tomar
decisões e entender o público, a fim de desenvolver estratégias para captar aqueles
que permanecem sem TV por assinatura.
A televisão sofre com a chegada de novas tecnologias e mídias, sendo que é
possível notar o quanto a internet amplifica seu alcance, o que contribui para a queda
da audiência televisiva. O consumidor está cada vez mais buscando por interatividade,
logo é importante que as emissoras e produtoras de conteúdos se atentem e comecem
a encontrar alternativas que ofereçam essa possibilidade para o público, com o
objetivo de mantê-los na frente da televisão. (GABARO; SOUZA e JUNIOR; 2015 apud
CANNITO, 2010)
A partir do momento que o receptor deixa de ser passivo, ele cria uma relação
com veículo, e começa a possuir um papel mais importante na vida das pessoas, pois
há essa troca de experiências na rotina do telespectador. Com esse alcance e poder
de persuasão, é gerado uma desconfiança do público relacionada com a influência
que ela gera na formação de valores e moral do indivíduo. (WAINBERG, 2002). Dessa
maneira, é visível a necessidade do alinhamento do conjunto de princípios que regem
os canais televisivos, para que haja fidelização do público e consequentemente,
aumento da audiência.

Logo, neste cenário, a televisão se apresenta como um agente social que
possui a possibilidade linguística, tecnológica e estética de oferecer e produzir
realidades ligadas à vida rotineira dos telespectadores, podendo ser mediador de uma
especificidade que a emissora julga peculiar ser apresentada, sendo um traço da vida
social e real do público. Ao mesmo tempo, essa experiência que é oferecida pela
programação da emissora precisa dialogar com as outras redes televisivas. Tais
experiências proporcionam uma fusão temporal onde as histórias apresentadas
podem atualizar narrativamente o passado e constituir uma promessa para o futuro.
(GUIMARÃES; LEAL, 2008). Percebe-se neste diálogo entre as emissoras uma
convergência de informações, já que todas buscam o aumento de audiência. Porém
cada emissora possui um ideal e um valor atribuído a sua marca, o que direciona o
seu conteúdo programático. As histórias apresentadas buscam a conectividade com
a vida do telespectador, pois quando há uma identificação de realidades também há
uma relação de aproximação do mesmo.
A televisão tem poder social de construir opiniões, de formar ideias e
comportamentos. Sua influência na sociedade moderna é presente desde
padronizações estéticas, à veracidade de informações. A televisão assumiu um papel
de credibilidade na rotina social e doméstica da população. Sua ascendência no
mercado audiovisual é extensiva e perseverante desde as primeiras televisões do
século XX. Segundo IBGE, em 2010 os aparelhos televisivos estavam 95,3%
presentes nas residências dos brasileiros. Desta maneira, viu-se a necessidade de
aplicar a Inteligência de Mercado na formação de estratégias de conteúdo para
ordenar as informações veiculadas pela emissora, transformando-as notícias, em
anúncios, em telenovelas capazes de atingir o público escolhido efetivamente. Esta
aplicação da Inteligência de Mercado visa interpretar os dados recolhidos pelas suas
ferramentas e filtrar assertivamente o objetivo da grade de programação televisiva.
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O MANIQUEÍSMO NO PROCESSO DE CRIAÇÃO DA IDENTIDADE
DOS PERSONAGENS BATMAN E CORINGA DA DC COMICS
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RESUMO
Este trabalho tem o objetivo de compreender os personagens Batman e Coringa da DC Comics,
a fim de identificar os traços maniqueístas na construção dos mesmos. O texto aponta as características
físicas e psicológicas de cada personagem, o uso das técnicas de cores e interpretação de diálogos
dos filmes e quadrinhos. Com os grandes lançamentos cinematográficos e crescimento do mercado
geek, os heróis e vilões tornaram-se parte da rotina de crianças e adultos que se identificam cada vez
mais com a personalidade e motivações dos personagens. Dessa forma, é imprescindível que haja a
compreensão do processo de criação e complexidade psicológicas que compõem cada um deles.
Palavras-chave: Batman; coringa; maniqueísmo; sombrio; vlião; herói.

ABSTRACT
This work aims to understand the characters Batman and Joker DC Comics, in order to identify
the Manichaeism traits in the construction of the same. The text points out the physical and psychological
characteristics of each character, the use of color techniques and interpretation of dialogue from movies
and comic books. With the major releases and market growth film geek, heroes and villains have
become part of the routine of children and adults who identify more and more with the personality and
motivations of the characters. Thus, it is imperative that there is understanding of the process of creation
and psychological complexity that make up each one of them.
Keywords: Batman; joker; maniqueism; dark; villain; hero.

1. INTRODUÇÃO
Os personagens das histórias em quadrinhos estão cada vez mais presentes
nos meios de comunicação. Seja por meio de livros, séries, filmes e até mesmo nos
brinquedos que se tornaram itens colecionáveis para crianças e adultos. Tais ícones
são mais parecidos psicologicamente com os seres humanos do que se pensa,
mesmo sendo grandes figuras que pareçam estar fora da realidade. Todos os
personagens, heróis ou vilões são pessoas, com uma construção pensada de suas
personalidades.
O maniqueísmo representa a dualidade, isto é, parte da ideia de que não existe
o bem sem o mal ou o mal sem o bem. Quando se pensa sobre esse princípio,
consegue-se enxergar que isso está presente o tempo todo na vida das pessoas. Em
todo esse universo, o maniqueísmo marca a grande maioria das figuras, pois não
existem heróis sem vilões e vice-versa. Esse dualismo passa despercebido, mas é de
suma importância seu estudo, pois faz com que se enxergue de maneira ampla e
crítica personalidades influentes que muitas vezes são vistos de maneira superficial e
apenas por entretenimento.
Na comunicação, nada é produzido aleatoriamente, toda construção de um
produto é baseada em teorias, princípios e análises. Assim, o estudo de construção
de figuras tem notável valor para sociedade, pois leva a uma reflexão importante
desses, para que se possa ter um ponto de vista diferente e relevante. Os conteúdos
de super-heróis eram considerados infantis e, até hoje são vistos assim por uma
parcela da sociedade. Mas, devido ao crescimento desse mercado, é relevante o
estudo deste universo que está cada vez mais adulto e proporciona diversas áreas de
conhecimento sobre o assunto.
A pesquisa é de cunho bibliográfico, pois visa o levantamento teórico científico,
relacionado ao assunto do projeto. Além do estudo dos filmes e HQs que contam com
os personagens Batman e Coringa que são de suma importância para o embasamento
e análise dos mesmos.
O objetivo é fazer com que as pessoas que estão inseridas e são apaixonadas
pelo universo dos super-heróis e vilões entendam e enxergue de maneira crítica e
reflexiva futuras obras. Além de levar essa temática para as crianças, fazendo com
que elas reflitam sobre violência, dilemas morais e heroísmo é uma forma incrível de
construção social, que ensinada da forma correta pode abrir a mente e ensinar o certo
e errado a elas.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
Desde crianças vivencia-se a ideia de bem e mal. Para que não aconteça nada
ruim, é necessário ser bom. É algo colocado ao ser humano desde a infância, mas
isso passa despercebido e desconhecido pela maioria, uma vez que não há reflexão
sobre o assunto. Apenas imagina-se que se for uma pessoa ruim, voltará para si
mesmo em uma espécie de karma. Um exemplo disso é o Papai Noel, figura que os
pais usam para dizer as crianças que elas só ganharão o presente desejado se forem
boas pessoas, caso sejam más, entram para a lista daqueles que não receberão nada
no Natal. Sendo assim, é fácil identificar traços do maniqueísmo em diversos
personagens que as pessoas crescem acreditando e, no caso dos super-heróis é o
mesmo. (OLIVEIRA JUNIOR, 2013)

De acordo com Baqueiro (2011, p. 02) “O Estado sempre se utilizou de um
discurso manipulador, centrado no maniqueísmo do bem/mal para justificar e legitimar
seu poder perseguidor e punitivo. ” Sendo assim, pode-se visualizar o maniqueísmo
fixado na sociedade em várias áreas, não só nas histórias em quadrinhos. O ser
humano cresce em um mundo onde o bom pune o mau e, é o que acontece com o
personagem Batman. A forma que ele caça os vilões, os marcando como punição e
os mandam para cadeia, apenas pensando na justiça e não na possibilidade de
arrependimento dos criminosos.
Houve um grande aumento nos consumidores de conteúdo de super-heróis e,
esse público tem crescido rapidamente nos últimos anos. Grandes produções
cinematográficas, séries e HQs encantam homens, mulheres e crianças. E com tantos
produtos sendo criados e consumidos, ficou mais nítida a importância de ambos os
lados: heróis e vilões. Eles se completam e, talvez, sem uma das partes as histórias
não fizessem tanto sucesso. Batman e Coringa são sinônimos disso e, um de seus
diálogos mais famosos deixa claro que são como peças de um quebra-cabeça, sendo
que a importância de um para o outro é tão grande que são incapazes de colocar um
ponto final da vida um do outro. (OLIVEIRA JUNIOR, 2015)
Na HQ “Piada Mortal”, escrita por Allan Moore, em 1988, são apresentados os
personagens Batman e Coringa, herói e vilão, que não são bem opostos, mas dois
homens desajustados que buscam suas essências. Mesmo que façam isso de formas
diferentes, a construção de cada um está fortemente ligada. Eles vivem uma constante
luta, Batman buscando a racionalidade e, Coringa cada vez mais a loucura, assim
percebe-se que há uma linha tênue entre os dois. (SOUZA; REIS, 2016)
Coringa é um personagem extremamente confuso. Para Bernardo (2010, p. 15)
“Antes de ser um criminoso, ele já era um outsider”. Isso faz com que se pense no
personagem como ser humano igual ao Bruce Wayne, uma vez que ambos perderam
alguém que amava e, a partir desta perda se sentem sozinhos e perdidos. Novamente
a semelhança entre eles acentua-se e, não do ponto de vista de herói e vilão, mas
como seres humanos solitários que não conseguem mais se reencontrarem. Com
esse desajuste, Batman busca o lado da justiça para completar seu vazio e Joker se
entrega a insanidade e loucura.
“Eu sou o caos, e o agente do caos é o medo” (THE DARK KINGHT, 2008).
Nessa fala do piadista, quando ele diz que o que origina o que ele é, é o medo, podese refletir sobre seu vazio, que ele só se tornou criminoso por causa dos seus receios.
Isto é, ele realmente era um outsider, alguém que buscou seu lugar na sociedade,
mas da maneira errada. Por sua complexidade e anonimato, não se pode afirmar nada
sobre sua história e origem, mas por meio de seus discursos é possível identificar sua
semelhança com o bilionário e, não pensar nele como um louco, mas sim como
indivíduo que se viu a mercê do mundo e se entregou a uma vida insana, cheia de
violência e terror.
Na história “Piada Mortal” tem-se os dois personagens, Batman e Coringa, não
apenas como bem e mal, mas como a loucura os ligando. O vilão torna-se responsável
sobre o questionamento da insanidade do herói. (ANTUNES, 2009). Desta maneira,
surge novamente, a visão maniqueísta de que um não existe sem o outro. O bem e o
mal, como opostos, mas que ao mesmo se completam e levantam dúvidas sobre o
heroísmo do morcego.
Todos os vilões das histórias do Batman têm algum tipo de transtorno. Sendo
assim, pode-se associar a loucura a vilania e, um dos mais icônicos rivais dele, é o

personagem Coringa que, sofre de personalidade dissocial e distúrbio de
personalidade do tipo instabilidade emocional. Essa associação com a loucura fica tão
nítida que onde a maior parte dos os personagens que são presos pelo herói ficam é
o Asilo Arkham, hospital psiquiátrico. (BRAGA JUNIOR; PERRUSI, 2013)
“O regresso do Batman foi marcado por seus métodos agressivos e violentos
na caça aos criminosos. ” (SILVA LAYTYNHER). Dessa forma, pode-se notar que as
formas de justiça do personagem é quase que de um vilão. Seu modo de ver os
criminosos é carregado de rancor e ódio, diferente de outros heróis que ainda tem
esperança e acreditam na mudança dos vilões.
Para Nietzsche, cada indivíduo possui na sua essência a força do bem e do
mal, dessa forma, em todo ser humano habita essa dualidade. Partindo dessa ideia,
não é correto julgar uns às outras, uma vez que existe as duas forças em cada um, o
que torna todos capazes de desenvolver a bondade e maldade na mesma proporção
e apenas os mais fracos se tornarão juízes por conta própria, deixando o ódio tomar
conta da sua personalidade. (BAQUEIRO, 2011)
Batman é a prova disso, uma vez que cheio de rancor e ódio por ter perdido
seus pais, busca a justiça agindo como vigilante. Coringa é um vilão perigoso, que
quase nunca pode ser parado e, o morcego não desiste de prendê-lo sabendo da sua
periculosidade. Mas, esses sentimentos do herói não o tornam tão perigoso quanto o
piadista? A linha é cada vez mais tênue entre os dois. Ambos tem motivação e mágoas
parecidas, só canalizam de maneira diferente.
Na graphic novel “Piada Mortal”, os personagens buscam o diálogo, ao mesmo
tempo que o vilão continua sua cruzada para provar seu ponto de vista, custe o que
custar. É apresentado o Morcego como seu oposto, mas na verdade é o que lhe
completa, pois faz com que ele se sinta parte de um lugar. Batman foi o responsável
pela criação da não identidade do vilão, e o ódio recíproco que sentem faz com que
se completem. (BERNARDO, 2010).
A partir de um pensamento dualista, o maniqueísmo afirmava a existência de
dois princípios absolutos: o bem e o mal. Assim, o mal para os maniqueus era
uma substância absoluta que tem o mesmo poder que o bem e, ademais, se
confunde com a matéria, má em si mesma. (GRACIOSO, 2012, p 12)

Sendo assim, pode-se refletir sobre o poder dos vilões. No caso do Coringa,
que é o maior rival do Homem-Morcego e, o que o herói mais tem dificuldade de
prender. Joker tem uma inteligência invejável, conseguindo brincar com a mente das
suas vítimas e daqueles que querem o parar. Com o Batman não é diferente, apesar
de todas as habilidades do super-herói, o vilão de sorriso perturbador consegue criar
jogos enquanto é caçado e, mesmo sendo tão estranhos um para o outro, sem
conhecer a história de ambos, estão sempre próximos, mesmo que o herói não queira
enxergar.
No longa “Batman The Dark Knight”, Coringa o responsabiliza por todas as
mortes que ele causa. Assim, pode-se perceber uma ligação cada vez mais estreita
entre eles. O vilão não se importa com absolutamente nada, apenas quer levar o caos.
Quando o morcego se torna herói, Coringa vê a oportunidade de agir com sua
personalidade extremamente apática que tem prazer em viver num mundo caótico.
(FRANÇA, 2014). Durante o filme, são apresentados diversos diálogos que provam
que o Coringa já não vem o Morcego como seu inimigo e, que o heroísmo é algo
divertido para ele, uma vez que passa a trama toda tentando corrompe-lo. Bruce

pensa nele só como criminoso, mas em uma de suas conversas com Alfred, o
mordomo diz que talvez nem a mente brilhante de Wayne compreenda a loucura em
volta do piadista.
Alfred diz para Bruce “Alguns homens não procuram nada lógico como dinheiro,
eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis, alguns homens só
querem ver o circo pegar fogo.” (THE DARK KNIGHT, 2008) O icônico rival do Batman
deixa isso bem claro. A partir do momento que ele encontra algo que o completa, o
dinheiro deixa de ser sua prioridade, roubar dos mafiosos, como ele mesmo diz, não
o satisfaz mais, porque agora ele tem alguém a sua altura para “brincar”, alguém que
lhe preencha da forma mais distorcida possível.
Ao longo da película, a visão maniqueísta é apresentada diversas vezes nas
falas entre o herói e vilão principal, sendo que maioria delas acontecem no
interrogatório. Joker lembra que o Morcego deixou cinco pessoas morrerem e Hearvy
se entregar como justiceiro, enfatizando a frieza desses atos, em que mostra que não
são tão diferentes como ele diz.
No interrogatório, Coringa fala para Batman:
Não fale como um tira, você não é. Nem se quisesse ser. Para eles, você é
só um louco, que nem eu. Precisam de você agora. Quando não for útil, vão
expulsar você, como um leproso. A moral deles, a honra, é uma piada ruim.
Se esquecem, é o primeiro sinal de problema. As pessoas são tão boas
quanto o mundo permite, eu vou mostrar, quando tudo acabar, essas tais
pessoas civilizadas vão comer umas às outras. Eu não sou um monstro, eu
só estou na vanguarda. (THE DARK KNIGHT, 2008)

O piadista tenta mostrar a todo custo, que por mais que o Cavaleiro das Trevas
tente ser a justiça ou fazer parte dela, ele jamais fará. Ele sabe que a regra pessoal
do herói não permite que ele o mate e, o piadista também não o matará, pois aquilo
está alimentando o caos que ele tanto ama. Toda desordem da satisfação a ele, e a
incansável luta em prol do bem preenche a solidão e dor da perda do Homem –
Morcego. Uma vez que, acabam se ajudando de maneira árdua.
Na animação “Piada Mortal”, adaptada da HQ de Allan Moore, o público é
apresentado ao homem de família, que passa por dificuldades de sustentar sua mulher
e filho, ainda não nascido. O lado humano do criminoso é mostrado e, sua dor como
a de Bruce Wayne, é facilmente identificada. Talvez, se ele não tivesse passado por
aquela transformação física, sua personalidade também não seria tão distorcida e
perturbada. Nesse cenário, é possível perceber os traços da influência superficial na
sociedade, uma vez que o exterior define o interior.
Segundo Silveira (1993) “A concepção determinista afirma que todos as
acontecimentos do mundo são pré-estabelecidos ou que o futuro é fixo como o
passado.” Dessa forma, o episódio da mudança física do personagem Coringa já
estava prevista antes mesmo de acontecer, e após a transformação todo seu futuro
estaria definido e não haveria chance para sua reabilitação. Além, de estar refletido
no atual cenário social, que acredita que os indivíduos, uma vez que criminalizados,
não terão a possibilidade de recuperação.
Muitos anos se passaram desse o primeiro encontro entre eles e mesmo assim
são como dois desconhecidos, apesar da forte ligação. Batman diz a Coringa “Me
escuta aqui, isso é vida ou morte. Minha ou sua, nossa relação é fatal, eu não quero
a sua morte nas minhas mãos. ” (THE KILLING JOKE, 2016). O morcego admite que
o vilão o leva a loucura, e compreende o limite da sua relação. Mesmo com tudo que

ele fez, deixando Bárbara, amada do herói, em uma cadeira de rodas e estuprando-a,
ele ainda hesita em acabar com a vida dele, oferecendo ajuda e até mesmo uma
parceria. Mas Joker, apresenta uma espécie de consciência, sabendo que com tudo
que ele já fez, todo horror que levou a Gothan, aquilo seria impossível, e faz piada da
proposta.
Com base nessa ontologia dualista, o maniqueísmo constrói uma cosmologia
que tem por objetivo explicar como a origem de tudo está nessa luta entre o
bem e o mal. Na região da luz, reinaria o Pai da grandeza e, na outra, o
Príncipe das trevas, não sendo apenas entidades, mas forças animadas que
dimensão teleológica e ordenada do agir humano em Santo Agostinho
buscam impedir reciprocamente a expansão da outra. (GRACIOSO, 2016, p.
12-13).

Como Batman diz no início e fim da obra “A Piada Mortal”, a luta entre ele e o
vilão seria contínua, até que um deles morressem e, aquilo não era o objetivo do herói,
pois sua moral era mais forte que seu ódio pelo criminoso. A partir dessa explicação
do autor Gracioso sobre o maniqueísmo, o Príncipe das Trevas é o mal, e no caso
dos personagens, essa relação até com as cores é invertida, pois quem representa o
lado sombrio é o Batman, uma vez que o piadista representa insanamente a loucura
com suas cores extravagantes. Joker quer provar que todos são como eles, que a
demência está presente em todos os homens, só precisa de um estímulo para ser
mostrada, ele quer levar o caos, expandir seu jeito de ser, levando todos ao limite,
para comprovar que a maioria são corruptíveis.
Batman e Coringa estão cada vez mais próximos quando na narrativa cai ideia
de e herói e vilão e fica nítido a aproximação dos personagens, a partir do momento
que o piadista começa a questionar os valores do morcego, baseado na sua moral.
Para ele basta um dia ruim para que alguém fique louco, e tenta a todo custo provar
isso em “Piada Mortal”.
Com tudo de mal que tem no mundo, mesmo com a existência de Deus, podese diz que o bem pode causar o mal ou aceitar que outro ser, tem tamanho poder
como o dEle para causar tragédias? (COSTA, 2004). O sorridente Coringa, tem
inteligência, raciocínio e poder para enfrentar o seu maior inimigo, que por sua vez,
não deixa a desejar nas suas habilidades. É uma batalha de forças contrárias que
acabam sendo semelhantes em seus propósitos finais, um querendo provar a firmeza
de seus ideais. Ambos personagens têm grande valor, e a visão maniqueísta presente
na construção de cada um é de suma importância para reflexão e compreensão das
histórias, levando em conta a complexidade do herói e vilão como indivíduos, que
ainda é desconhecida no caso do Coringa, mas que tem uma carga emocional
extremamente profunda e de difícil compreensão.
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RESUMO
A sífilis tem sido um grande problema de saúde pública. O presente trabalho tem como objetivo
analisar a incidência da sífilis nas gestantes, caracterizar o perfil sóciodemográfico e epidemiológico
das gestantes com VDRL positivo, identificar os fatores de risco associados à sorologia e conhecer a
adequabilidade do tratamento da gestante e de seu parceiro. Trata-se de uma pesquisa de abordagem
quantitativa e qualitativa, retrospectiva de campo exploratório com delineamento documental. A
pesquisa foi realizada a partir de registros da Secretaria de Saúde do Município de Lorena e de dados
agregados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e Sistema de Informação de
Nascidos Vivos (SINASC), entre os anos de 2013 e 2017. Entre os resultados, podemos destacar a
crescente taxa de incidência (para cada 1000 nascidos vivos), a escolaridade relativamente alta das
gestantes e a necessidade de melhorar a adequabilidade do tratamento à gestante e ao parceiro.
Palavras-chave: sífilis em gestantes; taxa de incidência; perfis sociodemográfico e epidemiológico;
tratamento da gestante e do parceiro.

ABSTRACT
Syphilis has been a major public health problem. The aim of the present study was to analyze
the incidence of syphilis in pregnant women, to characterize the sociodemographic and epidemiological
profile of pregnant women with positive VDRL, to identify the risk factors associated with serology and
to know the adequacy of the treatment of the pregnant woman and her partner. It is a research of
quantitative and qualitative approach, retrospective of exploratory field with documentary design. The
research was carried out from records of the Health Department of the city of Lorena and aggregated
data in the Information System of Notification Diseases (SINAN) and Information System of Live Births
(SINASC) between the years of 2013 and 2017. Among the results, we can highlight the increasing
incidence rate (for every 1000 live births), the relatively high schooling of the pregnant women and the
need to improve the suitability of the treatment to the pregnant woman and the partner.
Keywords: syphilis in pregnant women; incidence rate; sociodemographic and epidemiological profiles;
treatment of the pregnant woman and the partner.

1. INTRODUÇÃO
A sífilis tem sido um grave problema de saúde pública, pois destaca se entre
as enfermidades infecciosas, particularmente nos países em desenvolvimento com
crescente taxa de incidência da doença. A sífilis é causada por uma bactéria chamada
Treponema pallidum, do gênero Treponema e da família dos Treponemataceae,
podendo ser transmitida sexualmente (sífilis adquirida) ou verticalmente pela placenta
da mãe para o feto (sífilis congênita). A evolução da doença se dá em quatro estágios:
sífilis primária, secundária, latente e tardia ou terciária.
No mundo, aproximadamente dois milhões de gestantes são infectados pela
sífilis a cada ano. No Brasil nos últimos cinco anos foi observada a elevação da taxa
de incidência de sífilis congênita (SC) e as taxas de detecção de sífilis em gestante
(SG) por mil nascidos vivos aumentaram, passando de 2,4 para 6,8 e de 3,5 para 12,4
casos por mil nascidos vivos, respectivamente (BRASIL, 2017).
De acordo com o Ministério da Saúde a prevenção da SC consiste na realização
de exames para o rastreamento da sífilis durante o pré-natal (PN), a partir de um teste
rápido chamado VDRL (Venereal Disease Research Laboratory), que deve ser
realizado na primeira consulta do PN, repetido no início do 3º trimestre de gestação e
na admissão do parto. Dado o diagnóstico de sífilis em uma gestante, o protocolo
consiste em prevenir a transmissão vertical e tratar a infecção fetal. A opção de
tratamento mais empregada é a Penicilina G Benzatina. Quanto mais precoce o início
do tratamento, mais rapidamente haverá desaparecimento dos anticorpos circulantes,
com a consequente negativação dos testes não treponêmicos ou ainda sua
estabilização de baixas titulações (BRASIL, 2010).
O presente estudo tem como objetivo estimar e analisar a incidência de sífilis
nas gestantes do município de Lorena da Região Metropolitana do Vale do Paraíba
Paulista (RMVP, SP), além de: caracterizar o perfil sóciodemográfico e epidemiológico
das gestantes com VDRL positivo; identificar por meio de análise dos resultados
obtidos os fatores de risco associados à sorologia; e conhecer a adequabilidade do
tratamento à gestante, a seu parceiro.
Dados epidemiológicos são indispensáveis para identificação de problemas de
saúde, são necessários também levantamentos com base científica para obter a
dimensão do problema e implantação de adequadas intervenções. Existem vários
trabalhos relacionados a esta IST, porém sem estudos referentes à análise da
incidência de gestantes acometidas em municípios da RMVP, SP. A partir deste
trabalho, será possível estudar novas propostas contra o aumento da ocorrência dos
casos de sífilis na região.
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O surgimento da sífilis se confunde com a história da civilização moderna,
sendo mais frequente em grandes centros urbanos e afetando igualmente todas as
camadas sociais. No Brasil é normalmente associado à época do colonialismo, devido
ao contato entre europeus, escravos e índios. A sífilis ressurge no século XIX durante
o processo de industrialização e crescimento das cidades, aliados à queda na
qualidade dos serviços de saúde pública, sendo o principal grupo sifilítico as
prostitutas da época (LINS, 2014). Contudo, com o avanço da medicina no século XIX,
surgiram estudos sobre o tratamento da sífilis e os primeiros relatórios sobre infecções
sexualmente transmissíveis (ISTs). Segundo Monteiro e Azevedo Filho (2015), com o

surgimento da Penicilina G e com a melhoria na qualidade da saúde ao longo da
década de 1940, houve grande diminuição nos casos de sífilis. Todavia, a partir da
década de 1980, tais casos voltaram a crescer devido ao uso de drogas e à maior
liberdade sexual. Devido a esse aumento, na década de 1980 é criado o Programa
Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST/AIDS) e a SC passa a ser de
notificação compulsória no país a partir de 1986, para facilitar e ampliar o diagnóstico,
bem como garantir o adequado tratamento (HOLANDA et al., 2011).
Dada a importância da sífilis no mundo, inúmeros estudos sobre essa doença
têm sido realizados nas últimas décadas. Os tópicos mais estudados são os fatores
de risco e as falhas apresentadas durante o PN, os quais pertencem ao contexto do
presente trabalho. Em um levantamento geral sobre a sífilis desenvolvido por Oliveira
(2011), foram descritas as diferenças entre a SG e a SC em relação à epidemiologia,
ao diagnóstico e ao tratamento da doença. Os autores ainda destacam que, apesar
da sífilis ter incidência crescente em nosso meio, falta maior sensibilização por parte
dos órgãos e profissionais da saúde.
Valderrama et al. (2005) observam que nos programas de prevenção da
transmissão de HIV também devem ser abordadas a prevenção e a eliminação da
sífilis materna e congênita, uma vez que tais programas possuem toda infraestrutura
necessária para orientações de educação em saúde.
Nos trabalhos de Araujo et al. (2006), Campos et al. (2010) e Domingues et al.
(2013), foram analisados os fatores de risco e a assistência durante o PN. Os autores
concluem que existem várias dificuldades relacionadas ao processo preventivo, como
a dificuldade de abordagem das IST durante a gestação e o desconhecimento desse
agravo tanto por parte da população quanto dos profissionais de saúde. Outro fator
agravante é o tratamento ineficiente, mesmo em casos de VDRL positivo, pelo
descumprimento dos protocolos pré-estabelecidos, demonstrando pouca importância
dada à prevenção de SC.
De acordo com Araujo et al. (2006), os principais fatores que estariam
causando o aumento dos casos de sífilis estão relacionados ao baixo nível
socioeconômico associado à pouca escolaridade que, por sua vez, remete às
seguintes causas: falta de conhecimento sobre IST, falhas na interpretação dos
resultados de testes sorológicos, e inadequação ou ausência de tratamento da mulher
e/ou do parceiro. Verificou-se um crescimento no número de portadoras com menos
de 20 anos, confirmando a alta prevalência de sífilis em adolescentes. A maior parte
das mulheres eram casadas e tiveram relação sexual apenas com um parceiro. Além
disso, foi constatada a baixa porcentagem de realização do exame PN.
Segundo Campos et al. (2010), as medidas preventivas ainda durante o PN são
necessárias e envolvem o tratamento do parceiro da gestante, já que a doença tem a
forma de reinfecção. Ainda nesse contexto, Benazzi et al. (2011) afirmam que a ação
do Ministério da Saúde em 2008 no Programa PN masculino propicia ações
preventivas aos agravos evitáveis que acometem esse grupo.

3. METODOLOGIA
O presente estudo é uma pesquisa retrospectiva de campo exploratório
documental de natureza quantitativa e qualitativa, realizada a partir de registros de SG
da Secretaria de Saúde do Município e de dados agregados no Sistema de Informação
de Agravos de Notificação (SINAN) e Sistema de Informação de Nascidos Vivos
(SINASC). O período estudado foi de janeiro de 2013 a dezembro de 2017, devido à
proporção de novos casos durante esses anos. O município estudado é Lorena,
localizado no Estado de São Paulo na RMVP.
Dada a autorização formal da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do
termo de consentimento da instituição, o projeto de pesquisa foi encaminhado ao
Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do UNIFATEA para apreciação e aprovação sob o
parecer consubstanciado n° 2.185.532/2017. O instrumento de coleta de dados,
elaborado pelas pesquisadoras contendo 10 perguntas fechadas, foi preenchido com
os dados presentes nas fichas de notificação compulsória de SG e SC, os quais foram
inseridos em planilha do software Microsoft Excel e representados em forma de
tabelas e gráficos.
A medida de frequência utilizada neste estudo foi a incidência, definida como a
razão entre o número de casos novos notificados e o número de nascidos vivos em
cada ano, multiplicada por 1000. Assim, o valor da incidência indica a quantidade de
novos casos notificados para cada 1000 nascidos vivos. Além do aspecto quantitativo,
os resultados também foram analisados qualitativamente, com o intuito de identificar
eventuais problemas e propor soluções para prevenção e tratamento no âmbito da
enfermagem (PEREIRA, 2005).
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Das 75 notificações encontradas 31 foram SG e 44 foram SC, sendo que 16
delas foram excluídas por duplicidade. Ao final, restaram 31 fichas SG e 28 fichas de
SC, totalizando 59 notificações aprovadas.
4.1. Ano
A Tabela 1 apresenta o número de casos notificados de SG e SC em cada ano
do período estudado, assim como os valores de incidência calculados através da
equação para cálculo da taxa referida. É possível notar que tanto o número de casos
como a incidência (casos por 1000 nascidos vivos) vem aumentando muito nos últimos
anos.
Tabela 01: Distribuição e incidência dos casos notificados de SG e SC, por ano nomunicípio de
Lorena na RMVP, SP, no período de janeiro 2013 a dezembro de 2017 (N=59).

Ano
Casos notificados
Nascidos vivos
Incidência

2013
05
1243
4,02

2014
10
1205
8,30

2015
13
1263
10,29

2016
12
1220
9,84

2017
19
1237
15,36

Fonte: Fichas SINAN/Sífilis Congênita/Sífilis em Gestantes/SINASC.

TOTAL
59
6168
9,57

O grande aumento do número de casos de sífilis também foi observado por
Maciel et al. (2017) na cidade de Americana/SP entre 2005 e 2015, embora não sejam
apresentados valores de incidência. Já no estudo de Lima et al. (2013), realizado com
notificações de SC em Belo Horizonte/MG, foi relatado um pequeno aumento na
incidência entre 2001 e 2008 atingindo, contudo, o valor máximo de 1,6 em 2008, que
está bem abaixo dos valores obtidos no presente estudo. Níveis elevados de
incidência de SC foram encontrados por Gonçalves et al. (2011) num hospital
universitário na cidade de Vitória/ES: 10,23 em 2005; 12,30 em 2006; e 10,18 em
2007. Outro exemplo com valores relativamente altos é o estudo realizado em
Cascavel/PR por Lago e Gomes (2016), no qual a incidência máxima observada foi
de 2,47 para SC em 2012 e 6,41 para SG em 2013.
Vale ressaltar que os valores de incidência mostrados na Tabela 1 estão muito
acima da meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que envolve a redução da
incidência a valores menores que 0,5 para cada 1000 nascidos vivos (SECRETARIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2016).
4.2. Perfil sociodemográfico
4.2.1. Escolaridade e faixa etária
Pode-se dizer que a média de escolaridade das gestantes foi alta, em
comparação com outras pesquisas, com a de Lago e Gomes (2016), entre 2008 e
2013 na cidade de Cascavel (PR); Santos et al. (2016), entre 2007 a 2012 na cidade
de Santa Maria (RS); e Rocha et al. (2016), entre 2007 a 2014 na cidade de Tangará
da Serra (MT). Contudo, no estudo realizado por Maciel et al. (2017) no período de
2005 a 2015, na cidade paulista de Americana, notou-se um aumento significativo em
relação ao número de gestantes com ensino fundamental e médio completos, fato que
reflete uma semelhança com nosso estudo.
Em relação à idade, constatou-se que a sífilis ocorre em mulheres jovens, com
média etária de 24,16 anos (ver Figura 2). Dados semelhantes foram encontrados por
Holanda et al. (2011) em Natal (RN): média etária de 24,8 anos no período de 2004 a
2007. Nesse mesmo trabalho, foi observado ainda que 21,2% das gestantes
apresentavam idade igual ou superior a 30 anos, resultado similar a presente
pesquisa, onde 12 (20,34%) das mulheres abrangiam esta faixa etária. E apesar de a
adolescência ser considerada fator de risco para ISTs, na atual pesquisa somente
09(15,25%) das portadoras tinham 18 anos ou menos, dado semelhante ao
encontrado por Araújo et al. que em 2006, realizou um estudo no Rio de Janeiro que
identificou 15,2% de adolescentes com sífilis; porém este estudo demonstrou um
aumento de 26% comparado à pesquisa observada anteriormente por ele em 1999,
no mesmo local. Em relação ao nosso trabalho, não houve aumento significativo do
número de adolescentes grávidas com sífilis entre os anos de 2013 a 2017, o que
representa um dado positivo.

Figura 02: Escolaridade e idade das gestantes.

Fonte: Fichas SINAN/Sífilis Congênita/Sífilis em Gestantes

4.3. Perfil gestacional e epidemiológico
4.3.1. Realização do pré-natal e idade gestacional do diagnóstico
Quando analisado sobre a realização do PN, o atual estudo demonstra que
93% das gestantes realizaram o acompanhamento, dados que estão de acordo com
os estudos de Francisco (2014), para casos de SC na cidade de Macapá/AP entre
2007 a 2012, e de Gonçalves et al. (2011), que descrevem o perfil dos casos de SC
notificados em um hospital universitário no período de 2004 a 2008 em Vitória/ES.
No período de estudo, a maior parte foi diagnosticada durante o PN (ver Figura
3), o que está de acordo com o observado em Oliveira e Santos (2015) no estado da
Bahia, e em Santos (2012) na cidade de Amambai/MS. Vale ressaltar que não há
informação sobre três genitoras (5,1 %) e que em apenas uma delas (1,7%), o exame
não foi realizado. Outro fator importante é que 12% das gestantes receberam o
diagnóstico durante ou após o parto, o que pode ser um fator agravante para SC e
motivo de impedimento das medidas profiláticas contra a transmissão vertical.
4.3.2. Tratamento da gestante e adesão do parceiro
A opção de tratamento “adequado” foi verificada somente em 08 fichas, o que
demonstra as dificuldades de realização do tratamento, que por sua vez possibilita a
ocorrência de agravos para a gestante e o recém-nascido. Resultado semelhante foi
encontrado no trabalho de Cavalcante et al. (2017), no período de 2007 a 2014 em
Palmas/TO, onde se verificou que 54,4% dos 204 casos de SC notificados não
receberam tratamento.
Em relação ao tratamento do parceiro, existe um equilíbrio entre as opções
relacionadas à adesão do parceiro, embora a primeira opção “sim” tenha sido
verificada em 22 fichas (37,29%). Outro destaque foi o percentual de notificações nas
quais a pergunta sobre a adesão foi ignorada: 19 fichas (32,20%). A possibilidade
elencada para justificar tal fato foi que não houve informações sobre o parceiro. Em
seguida a opção de não adesão do parceiro totalizou 18 fichas (30,51%),
impossibilitando conclusão sobre a realização do tratamento do parceiro. De acordo
com Lima et al. (2017), a falta do tratamento do parceiro sexual, na maioria das
gestantes com sífilis, contribuindo com a reinfecção e falhas na adequabilidade do
tratamento das mulheres (LIMA et al, 2017). De acordo com o Ministério da Saúde, o

parceiro da gestante infectada deve receber o tratamento mesmo sem apresentar
quaisquer sintomas clínicos.
Figura 03: Realização do pré-natal e período gestacional do diagnóstico.

Fonte: Fichas SINAN/Sífilis Congênita/Sífilis em Gestantes

Figura 04: Tratamento da gestante e adesão do parceiro.

Fonte: Fichas SINAN/Sífilis Congênita

5. CONCLUSÕES
O desenvolvimento deste estudo permitiu determinar a incidência de sífilis e
caracterizar o perfil sociodemográfico, o perfil epidemiológico e o tratamento das
gestantes e de seus parceiros. A partir dos resultados obtidos neste trabalho,
concluímos que a quantidade de novos casos de SG e SC vêm aumentando muito
nos últimos anos, atingindo um valor de incidência de 15,36 (para cada 1000 nascidos
vivos) no ano de 2017, no município de Lorena, SP. Esse valor está muito acima da
meta do Ministério da Saúde, o que mostra a necessidade urgente de intervenção do
serviço público no âmbito da prevenção e do tratamento.
As disseminações do conhecimento por meio de ações de educação em saúde,
sobretudo com ênfase nos fatores de riscos, são primordiais e servem como base para
as mudanças que irão melhorar a realidade atual; podendo ser desenvolvidas
parcerias entre as instituições de ensino e de saúde, na execução campanhas de
prevenção e conscientização sobre a sífilis, inclusive a inclusão do tratamento do
parceiro, refletem a eficácia e principalmente a continuidade da assistência/atenção à
saúde da mulher.
Ressaltamos a importância da assistência à gestante no PN, com maior
atenção no cumprimento dos protocolos já existentes. É necessário também o
preenchimento mais fidelíssimo dos registros de dados das gestantes, uma vez que o
presente estudo e as referências bibliográficas demonstram que provavelmente houve
falhas nas informações colhidas e no atendimento preconizado.
O presente estudo procurou colaborar com as investigações acerca do
aumento da incidência de SG, gerando informações que possam permitir e incentivar
o desenvolvimento de futuros projetos para enfrentar os problemas da sífilis no
contexto municipal. No entanto, ainda há muito a ser pesquisado e discutido sobre o
tema.
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RESUMO
Esta pesquisa tem a finalidade de promover uma reflexão sobre o preconceito linguístico. O
Facebook torna-se um lugar de críticas e piadas para indivíduos que escrevem fora da norma padrão
da língua portuguesa, como resultado disso, as pessoas ficam envergonhadas ao expressar suas
emoções e pensamentos por medo de serem julgadas pelos então “vigias do modo correto” de
escrever. O estudo de cunho bibliográfico foi realizado à luz de Bagno (2000). Conclui-se que, mesmo
diante das variações linguísticas que temos neste vasto Brasil, o preconceito contra a forma de escrever
das pessoas cresce cada vez mais, tornando-as pessoas-robô da gramática normativa, perdendo seu
direito de se expressar.
Palavras-chave: Preconceito linguístico; rede social; Facebook.

ABSTRACT
This research has the purpose of promoting a reflection on the linguistic prejudice. Facebook
becomes a place of criticism and jokes for individuals who write outside standard grammatical norms,
as a result, people are embarrassed to express their emotions and thoughts for fear of being judged by
the then "correct watchers" of writing. The bibliographic study was carried out in the light of Bagno
(2000). It was concluded that, even in the face of the linguistic variations that we have in this vast Brazil,
prejudice against the way people write is growing more and more, making people the robots of normative
grammar, losing their right to express themselves.
Keywords: Linguistic prejudice; social media; Facebook.

1. INTRODUÇÃO
A tecnologia está diretamente ligada à vida humana, mas percebe-se um
desenvolvimento diferente em cada época e de acordo com cada sociedade. O
homem, por instinto, foi criando, inventando e reinventando coisas que lhes eram úteis
no momento, até serem aprimoradas de tal forma que superaram suas expectativas
iniciais. O que começou de forma mais lenta, hoje vemos desenvolver rapidamente,
já que estamos vivendo a era tecnológica com ritmo mais acelerado da história.
O Brasil não foi, de forma alguma, um pioneiro na criação de novas tecnologias.
Entretanto, com a grande evolução desta em todo mundo, nosso país não pode ficar
desatualizado e alheio às suas transformações, apressando-se em se desenvolver no
âmbito tecnológico.
A partir dos anos 2000, a popularização da internet foi se intensificando e o foco
no entretenimento impulsionou as redes sociais. Este mercado se desenvolveu cada
vez mais rápido, o que promoveu a interação com milhares de usuários.
O advento da internet revolucionou as formas de se comunicar na sociedade.
Este advento tecnológico de informação com os atuais processos globais, em
consonância com o desenvolvimento de novas tecnologias na cultura contemporânea,
proporcionou a “explosão da comunicação planetária” (SANTAELLA, apud. ALY,
2014), ou seja, já chegou e facilitou a interação entre os seres humanos, como uma
“teia” conectando todo e qualquer lugar do planeta.
A internet fruto deste advento tecnológico não apresenta barreiras geográficas
e é capaz de proporcionar o intercâmbio do conhecimento e as redes sociais assumem
cada vez mais o papel de divulgadoras da informação.
Assim como foi dito anteriormente no presente artigo, vivemos em uma
sociedade marcada por transformações que acabam nos levando para um universo
tecnológico e, como consequência, sofremos bombardeios de informações que vêm
de todos os lados.
É nesse cenário, que o Facebook surge e ganha força tornando-se uma rede
social popular com uma quantidade de usuários significativa. A partir dos argumentos
levantados no presente artigo acerca da era tecnológica e os novos meios de
comunicação, propomos então para o estudo analisar o discurso de ódio presente nas
redes sociais pelos usuários.
2. METODOLOGIA
A metodologia é subsidiada por Yin (2005) e considera o estudo de caso uma
estratégia metodológica para a pesquisa em ciências humanas, possibilitando ao
pesquisador um aprofundamento em relação ao fenômeno estudado.
Para a análise do preconceito linguístico na presente pesquisa, foi feita a
seleção de comentários e imagens no Facebook. Para essa seleção, foram
consideradas publicações e compartilhamentos de imagens cujo conteúdo era
relacionado à língua portuguesa.

3. CONHECENDO O FACEBOOK
De acordo com Ratdke (2017) em relação a descrição do Facebook, essa rede
social é “um site multimodal, visto que nele é possível comunicar-se através de
diferentes semioses, pois reúne diferentes tipos de ferramentas comunicacionais”. A
autora Ratdke (2017) também menciona que:
O usuário ao se cadastrar no site cria um perfil que irá representá-lo na rede.
Este perfil e manipulável, fotos e interesses podem ser agregados. O site
também sugere que perfis de outros usuários sejam adicionados, estes são
os chamados perfis amigos, e aí partir disso, o usuário começa a construir
sua rede pessoal”. (RATDKE, 2017, p. 25).

Em sua dissertação, Ratdke coloca algumas características da rede social
Facebook:
Além da ferramenta de publicação, os usuários do Facebook podem interagir
através de diversos meios como, por exemplo: por chat que permite o uso de
texto, emoticons, video e voz; através de comentários em publicações, que
podem ser na própria página do usuário como na de amigos e outras páginas
públicas; também através de jogos interativos que utilizam a quantidade de
amigos que o usuário possui para dar vantagens ao mesmo”. (RATDKE,
2017, p. 26).

4. DESRESPEITO NA REDE SOCIAL FACEBOOK
Com várias ferramentas para postar e ver mensagens e fotos de “amigos”, o
Facebook ganha cada vem mais seguidores que se encantam com a facilidade de se
manter conectado a várias pessoas, podendo deixar suas impressões e se manifestar
quanto às postagens nele feitas. Esses recursos nem sempre são utilizados da melhor
forma possível, estreitando os limites do respeito e da compreensão mútua, o que
gera muitos conflitos interpessoais no meio cibernético.
A intolerância ao pensamento alheio, muitas vezes, vem acompanhado de um
juízo pré-concebido correlacionado à raça, cor, gênero, opção sexual, status social,
aparência física, entre outros. Isto nada mais é do que o que já conhecemos e é tão
comum em nosso meio: o preconceito.
Devido à popularização do Facebook, assim como coloca Ratdke (2017)
“pesquisadores de diversas áreas estão cada vez mais empenhados em desvendar o
comportamento social, as práticas discursivas, a cultura emergente e tudo que
envolve o universo online”.
Dentro do que chamamos preconceito social, destaca-se o preconceito
linguístico, que discrimina as variedades de escrita quando apresenta inconformidade
com a gramática normativa. Este fenômeno está associado às diferenças regionais
que originam o regionalismo, gírias e sotaques, e também a dialetos. Esta
incomplacência vem sendo concebida desde sempre e está relacionada a aspectos
históricos, sociais e culturais de deliberado grupo.
Bagno (2000), escritor e linguista brasileiro, transparece seu pensamento
quanto à ideologia de exclusão social ao dizer: “podemos amar e cultivar nossas
línguas, mas sem esquecer o preço altíssimo que muita gente pagou para que elas se
implantassem como idiomas nacionais e línguas pátrias”.
Olhando brevemente para o passado, várias línguas, inclusive a nossa,
passaram por diversas transformações. Um dia, nossa língua foi um dialeto e o que

deu origem ao nosso idioma foi o Latim. Este havia uma subdivisão entre culto e o
vulgar. De acordo com Coutinho (2005):
Chama-se de latim vulgar o latim falado pelas classes inferiores da sociedade
romana inicialmente e depois de todo o império romano. Nestas classes
estava compreendida a imensa multidão das pessoas incultas [...], que não
tinham preocupações artísticas ou literárias [...]. Diz-se latim clássico a
Língua escrita, cuja imagem está perfeitamente configurada nas obras dos
escritores latinos. Caracteriza-se pelo apuro do vocabulário, pela correção
gramatical, pela elegância do estilo, [...]. (COUTINHO, 2005, p. 29-30)

Até chegar a língua oficial de nosso país, muitas mudanças ocorreram. Ao
escolherem-na, os demais dialetos e línguas faladas passaram a ser objeto de
repressão. A população mais simples não tinha acesso a uma completa educação e,
por isso foram desenvolvendo sua própria forma de falar e se comunicar. Esta
exclusão social marca a história do mundo até hoje, e podemos confrontar a educação
e a forma de comunicação de quem apresenta uma condição socioeconômica melhor
favorecida e quem não apresenta e ver as discrepâncias associadas.
Em toda e qualquer sociedade humana, há sempre um grupo que considera
seu modo de falar o mais correto, o mais bonito, o mais de acordo e por isso crê que
os demais também devam falar desta maneira. Com esta forma intransigente de
pensar, dissemina-se o discurso de ódio motivado pelo preconceito linguístico,
ocasionado pela intolerância a diversidade da fala, considerada por um grupo menos
que domina a norma culta da língua, mas não compreende a flexibilidade desta.
Um cenário típico que vem intensificando o discurso de ódio pela austeridade
como é julgada a forma de falar dos demais é a Internet. Em especial, o Facebook,
rede social bastante acessada em todo mundo, é tido como um meio de difusão, em
potencial, destes casos. Várias postagens são severamente analisadas e refutadas
sem atenuação.

4.1 Análise do preconceito linguístico presente no Facebook
Para iniciarmos a análise quanto ao discurso de ódio nas redes sociais,
reunimos algumas postagens para ilustrar e exemplificar conforme imagem 1.
Imagem 01: Post do facebook

Fonte: Facebook (2018)

Como vemos na imagem, muito provocativa para abrirmos nossa discussão
quanto ao assunto, certa pessoa faz uma crítica a alguém que, provavelmente, não
utiliza as regras gramaticais corretamente. Os erros são tão grosseiros que quem
censura diz que são estes “erros” que o/a levará para o inferno. Diz também que a
pessoa não tem vergonha da “escrita”. Entretanto, o que causa indignação é que quem
desaprova a maneira como foi escrita também não utiliza corretamente a gramática
normativa.
Olhando para o comentário abaixo, utiliza-se de ironia quando comentam:
“Sempre tem alguém para ver os erros de hortografia, felismente”. O responsável pelo
comentário também comete erros propositais, objetivando reproduzir a forma incorreta
utilizada e fazer comicidade com a situação.
A verdade é que sempre há alguém para criticar os outros, pois seus erros são
muito mais visíveis do que os nossos próprios, dando a si mesmo o poderio de fazer
a observação dos erros, criticá-los, além de expor a pessoa ao julgamento alheio.
Conforme vamos estudando e adquirindo mais conhecimento sobre variados
assuntos, também nos tornamos mais críticos quanto aos assuntos que emergem de
todos os lados, posicionando-nos quanto a eles com mais propriedade. No caso da
língua, em especial a Língua Portuguesa, ela não pode ser analisada com todo rigor
embasando-se nas regras cultas gramaticais, uma vez que alguns pontos devem ser
analisados com precedência: regionalismo, sotaque, gírias, além de aspectos
históricos, sociais e culturais de cada indivíduo, para então formar uma opinião sobre
as aptidões deste para falar e escrever. Entretanto, ainda assim não nos outorga o
direito de discriminar, ofender ou menosprezar aquele que apresenta dificuldade em
seguir a norma padrão da língua, conforme imagem 2.

Imagem 02: Post do facebook

Fonte: Facebook (2018)

Na segunda imagem, critica-se o “português” de alguém dizendo que este é
muito errado. Como consequência disto a pessoa que critica é acometida de câncer.
Esta é uma doença causada pelo crescimento desordenado de células malignas que
geram tumores e podem levar à morte. Relacionar a utilização do português incorreto
com a ocorrência de um câncer é demasiadamente forte e demonstra a repulsa e
intolerância de quem é insensível e ignora o histórico de quem escreve/fala.
Analisando toda forma de comunicação desta postagem, vejamos também a
imagem escolhida: o Homem Aranha enfermo. Este é um super-herói amado por
muitas pessoas, de várias idades. Isto rompe até mesmo a imagem de justiça e
compreensibilidade que se espera de um herói, dando a entender que nem mesmo
alguém com esta virtude consegue suportar o uso inadequado da língua.
Imagem 03: Post do facebook

Fonte: Facebook (2018)

Até mesmo uma pessoa estudada e letrada, por vezes, surpreende-se
cometendo deslizes na fala como “subir para cima” ou “descer para baixo”. Na imagem
3, vemos uma ocorrência do pleonasmo, ou seja, “a repetição de um termo já expresso
ou de uma ideia já sugerida, para fins de clareza ou ênfase” (BECHARA, 2009, p.
495). Nesta postagem, justificam o fato de o xampu, algo que tem uma função óbvia
e clara à maioria das pessoas, ter instruções, com a maneira redundante de quem fala
da maneira como mostra na imagem acima.
O termo “pessoa letrada” utilizado, baseia-se na definição de letramento de
Soares (2009). Sobre letramento, Soares discorre: (...) “estado ou condição de quem

não apenas sabe ler ou escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam
a escrita” (SOARES, 2000, p. 47).
Este problema encontrado na rede social Facebook, termina por excluir os
indivíduos que não fazem uso da norma culta, e, em muitas vezes, isso reflete em
questões burocráticas do dia-a-dia, pois não possuem o letramento adequado para
lidar com os textos que em geral são escritos na norma culta (RATDKE, 2017, p. 39).
Imagem 04: Post do facebook

Fonte: Facebook (2018)

Na imagem quatro, podemos perceber que os internautas se manifestaram por
meio dos comentários apontando de forma pejorativa que a escrita “porobezéquio”
está errada. Com isso, os usuários do site começam a ridicularizar e criar novas frases
de tom chistoso e irônico. Assim como já foi mencionado anteriormente no presente
artigo, não podemos julgar sem considerar o contexto do indivíduo que está por trás
dá publicação. O “erro” do outro não dá o direito de ser motivo de chacota, pois isso
geralmente deixa quem escreveu envergonhado e talvez com medo de utilizar a rede
social novamente.
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Essa pesquisa busca promover uma reflexão sobre o preconceito linguístico
espalhado na rede social Facebook por seus usuários. Neste projeto busca a coleta
de dados pretendendo-se: evidenciar que o preconceito linguístico existe, mas que
devemos ser mais tolerantes com os delizes gramaticais dos internautas.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se por meio deste estudo de caso que as pessoas estão cada vez mais
intolerantes quando estão nas redes sociais, julgando de forma errônea o modo de
escrever e falar dos internautas. Não procurando entender seu contexto histórico e
social, visando apenas ridicularizar e/ou ofender a pessoa que escreve de forma
informal, cometer o preconceito linguístico é tirar o direito de fala das pessoas que se
exprimem de uma forma diferente. Diante disso, é necessário repensar em outras
formas de refletirmos sobre o assunto, visando a uma proposta de auxílio àquelas
pessoas que cometem deslizes e não expô-las ao sarcasmo e ao preconceito.
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RESUMO
A grande maioria das espécies de plantas introduzidas no meio ambiente pela população e
pelos órgãos públicos, são exóticas, quando plantadas excessivamente, podem gerar problemas
ambientais muito graves, ameaçando as plantas nativas remanescentes por ocupar seu espaço. O
objetivo deste trabalho foi analisar o potencial de disseminação de espécies exóticas na região de
Guaratinguetá por meio do comércio de plantas ornamentais. Para isso, foram coletados dados
referentes as espécies comercializadas na feira de plantas do CEAGESP, classificando as plantas
como nativas e exóticas. Os resultados indicaram que a maioria das espécies comercializadas é exótica
e dentre as espécies mais frequentes no comércio existe uma espécie exótica invasora.
Palavras-chave: Trânsito de espécies; Plantas ornamentais; Feira de plantas.

ABSTRACT
The vast majority of plant species introduced into the environment by the population and public
agencies are exotic, when planted excessively, can generate very serious environmental problems,
threatening the remaining native plants by occupying their space. The objective of this work was to
analyze the potential of dissemination of exotic species in the region of Guaratinguetá through the trade
of ornamental plants. For this, data were collected referring to the species traded in the CEAGESP plant
fair, classifying the plants as native and exotic. The results indicated that most of the commercialized
species are exotic and among the most frequent species in commerce there is an exotic invasive
species.
Keywords: Transit of species; Ornamental plants; Plant fair.

1. INTRODUÇÃO
Desde a antiguidade, o homem, pelo prazer estético, tem como atividade
cultivar plantas ornamentais de características peculiares que lhes chamem a atenção
ou despertem sua curiosidade (HEIDEN, BARBIERI & STUMPF 2006). O cultivo de
plantas ornamentais vai além da estética, está relacionado com aspectos sociais,
econômicos e ambientais, e sob esses aspectos, diferentes interesses em plantas
ornamentais geraram um transporte de espécies vegetais pelo globo. Esse trânsito de
espécies entre diferentes regiões se iniciou ao fim da Idade Média, quando as relações
comerciais entre a Europa e o restante do mundo se intensificaram. O intercâmbio de
espécies entre diferentes regiões se deu como um processo cultural e econômico que
se mantem até os tempos atuais (BRACHT, SANTOS 2011). No entanto, com o passar
do tempo, o trânsito de espécies pelo planeta abriu precedentes para diversas
questões ecológicas. Aconteceu que muitas dessas espécies cultivadas passaram a
se instalar em ambientes diferentes da sua origem e, em alguns casos, comportandose como plantas exóticas invasoras, trazendo desequilíbrio ambiental e extinção de
espécies para aquela região (HEIDEN, BARBIERI& STUMPF 2006).
Espécie exótica invasora é aquela que foi introduzida artificialmente em
determinada região e passou a se desenvolver de forma agressiva (SCHNEIDER
2007). Dentre as principais consequências da invasão biológica por plantas exóticas
estão a perda de biodiversidade local e a alteração da paisagem natural, além disso,
quando invadem ambientes naturais, espécies, exóticas podem reduzir a
biodiversidade (WINTER et al.;2009 GILBERT; LEVINE, 2013), alterar processos
ecossistêmicos (VICA et al., 2011; KATSANEVAKIS et al.; 2014) e trazer prejuízos
socioeconômicos (REASER et al.; 2007). Ziller (2001) destaca como principais
prejuízos ecossistêmicos os seguintes aspectos:
Plantas exóticas invasoras tendem a produzir alterações em
propriedades ecológicas essenciais como ciclagem de nutrientes e
produtividade vegetal, cadeias tróficas, estrutura, dominância, distribuição
e funções de espécies num dado ecossistema, distribuição de biomassa,
densidade de espécies, porte da vegetação, acúmulo de serapilheira e de
biomassa (com isso aumentando o risco de incêndios), taxas de
decomposição, processos evolutivos e relações entre polinizadores e
plantas. Podem alterar o ciclo hidrológico e o regime de incêndios, levando a
uma seleção das espécies existentes e, de modo geral, ao empobrecimento
dos ecossistemas (ZILLER 2001).

Atualmente são comercializadas plantas de diversas espécies sem que haja
uma orientação sobre o as características ecológicas das mesmas, tal falta de
conscientização pode gerar o avanço descontrolado de espécies exóticas com
potencial invasor. Ainda de acordo com Ziller (2001), um dos agravantes dos
processos de invasão biológica é que com o passar do tempo eles tendem a se
intensificar, ou seja, quanto mais cedo a invasão for controlada melhor. Assim, como
esse fenômeno ecológico é de difícil controle, é importante a prevenção do processo
de invasão, para que este não se inicie.
Dentre os vários caminhos para a disseminação de espécies exóticas, pode-se
destacar o comércio de plantas ornamentais e, diante disso, o presente trabalho tem
como direcionamento as seguintes indagações: De fato, a maior parte das plantas
ornamentais difundidas no paisagismo, é exótica? Dentre elas, existe a disseminação

de exóticas invasoras? Assim, como ferramenta de estudo, este trabalho busca
levantar quais espécies vem sendo comercializadas na região de Guaratinguetá, bem
como sua procedência biológica. Para isso foi feito um levantamento das espécies
comercializadas no CEAGESP de Guaratinguetá, por se tratar de um importante
centro de distribuição de plantas ornamentais na região.
2. METODOLOGIA
2.1 Área de Estudo
O presente trabalho foi desenvolvido na unidade da Companhia de Entrepostos
e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) da cidade de Guaratinguetá, interior do
estado de São Paulo. Uma atividade de grande importância desenvolvida
pela CEAGESP é a entrepostagem (depósito ou venda) de mercadorias, sobretudo
agrícolas, além da prestação de serviços como: pesquisa de mercado, práticas de
otimização da produção agrícola e da embalagem de produtos, projetos sociais,
dentre outras atividades (CEAGESP, 2018). A companhia possui mais de 10
entrepostos atacadistas distribuídos pelo estado de São Paulo que funcionam como
ponto de encontro entre produtores, comerciantes e consumidores.
Diferente dos demais entrepostos da companhia, o entreposto do município de
Guaratinguetá conta apenas com a feira de flores, que acontece uma vez por semana.
O CEAGESP de Guaratinguetá configura-se como a maior feira de flores e plantas da
região do médio Vale do Paraíba, sendo uma empresa vinculada ao Ministério da
Agricultura, focada na atividade dos produtores da região do Vale, porém abrangendo
demais regiões, como Sul de Minas e o sul fluminense (CEAGESP Guaratinguetá,
2018). Ainda no Vale do Paraíba, existe a unidade de São José dos Campos, há cerca
de 70 quilômetros, além das unidades de São Paulo e Campinas, que ficam há cerca
de 200 quilômetros da unidade de Guaratinguetá. Essa proximidade dos entrepostos
gera um grande fluxo de mercadorias entre eles, com comerciantes que transitam por
todos entrepostos, contribuindo para a gama de diversidade de espécimes
comercializados.
Esse tipo de comércio é capaz de atender a um público bastante variado, desde
lojistas e paisagistas, até consumidores diretos interessados em plantas ornamentais,
frutíferas, comestíveis ou medicinais. A exemplo disso, estima-se que cerca de 78 mil
pessoas visitem o CEAGESP todo ano, tendo em média cerca de 1.500 em cada feira
semanal (comunicação pessoal com a diretoria da CEAGESP Guaratinguetá, 2018),
tornando o entreposto um grande centro de difusão de espécimes vegetais pela
região.
2.2 Coleta de Dados
Para todos os boxes ativos no CEAGESP-Guaratinguetá, foram coletados os
seguintes dados: número do box de venda, identificação do sítio produtor e seu
respectivo responsável e o nome popular de todas as espécies comercializadas
naquele box. Em seguida, procedeu-se a identificação das espécies com nome
científico e família botânica por meio da consulta a especialistas e literatura
especializada.
Após a coleta e sistematização das informações, seguiu-se com a identificação
da origem biológica de cada espécie encontrada. Essa busca foi feita com base em
literatura especializada e sites de jardins botânicos e herbários virtuais como a Lista

de Espécies da Flora Brasileira (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/), The Kew
Garden (https://www.kew.org/), The Plant List (http://www.theplantlist.org/).
2.3 Organização de Resultados
Para melhor exibição dos dados e organização dos resultados, foi montada
uma tabela contendo a listagem das espécies, bem como as informações citadas.
Além disso, foram confeccionados gráficos e tabelas explicativas contendo os dados
coletados na pesquisa de campo.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi registrado um total de 609 espécimes diferentes, dos quais cerca de 60%
são exóticos, 34% são nativos, 4,5% são artificiais, resultantes de hibridização, e 0,5%
não puderam ser determinados (Figura 1a). Em termos de diversidade biológica,
foram levantadas 345 espécies, distribuídas entre 97 famílias botânicas, mantendo-se
a proporção encontrada para o número de indivíduos, com 58,5% de espécies
exóticas, 35,6% são nativas, 3,6% são artificiais e 2% não foram determinadas (Figura
1b).
Figura 01: Número de indivíduos (a) e de espécies (b) em cada categoria de procedência.

Das 97 famílias botânicas encontradas, as dez famílias com maior riqueza de
espécies foram Asteraceae, Fabaceae, Asparagaceae, Myrtaceae, Orchidaceae,
Arecaceae, Lamiaceae, Rubiaceae, Acanthaceae e Araceae (Figura 2), o que condiz
com a grande diversidade biológica típica destas famílias.
Dentre os 18 produtores analisados (total de comerciantes em atividade na
data do levantamento de dados) o produtor com maior oferta de diversidade de
espécies apresentou 90 espécies listadas. De acordo com a Tabela 1, entre os boxes
analisados, a espécie mais frequente, ou seja, que estava sendo comercializada por
um número maior de produtores, foi a orquídea Falenópsis (Phalenopsis amabilis) a
qual foi registrada a venda em sete produtores distintos. Além da Falenópsis (exótica)
a Pimenta ornamental, Capsicum annum de origem nativa e a Roseira, Rosa x
grandiflora, de origem artificial, foram encontradas entre 6 produtores. Em seguida, o
Antúrio, Anthurium andraenu, a Begônia, Begonia semperflorens, e a Jabuticabeira,
Plinia cauliflora, ambas nativas, estiveram presentes em 5 produtores. Assim como a
Areca-bambu, Dypsis lutescens, a Maria-sem-vergonha, Impatiens hawkeri, a Flor-dafortuna, Kalanchoe blossfeldiana, a Calandiva, Kalanchoe blossfeldiana var.
calandiva, o Manjericão, Ocimun basilicum, o Áster, Symphyotrichum tradescantii,
todas de origem exótica e frequentes em 5 produtores.

Figura 02: Famílias botânicas com maior diversidade de espécies amostradas.

Para o Brasil, não foi elaborada uma lista oficial de espécies exóticas invasoras,
neste contexto, essa coleta de dados vem sendo feita pela The Nature Conservancy
e pelo Instituto Hórus por meio de uma busca ativa por informações, porém, o nível
de retorno desta busca foi insuficiente, indicando falta de conhecimento técnico e
precariedade no tratamento do assunto no Brasil (ROMAIS, NETO, ZENNI &
CHAVES, 2005). Essa falta de conhecimento sobre o assunto deixa claro que existem
diversas espécies sendo comercializadas diariamente por todo país em feiras e
demais eventos pelas mais diversas regiões, sem se dimensionar o risco à
biodiversidade que o trânsito indiscriminado de espécies pode causar, isso ocorre,
dentre outras razões, devido à falta de publicações científicas relativas ao assunto
(PETENO & PIVELLO, 2008).
As primeiras translocações de espécies de uma região a outra do planeta
tiveram a intenção de suprir necessidades agrícolas, florestais e outras de uso direto
(ZILLER 2001), porém, ainda segundo Ziller (2001), recentemente o foco das
translocações se deve ao comércio de plantas ornamentais. Informação corroborada
pelos resultados encontrados neste trabalho que apontam que a maioria das espécies
comercializadas é de plantas exóticas, comercializadas para uso em ornamentação.

Tabela 01: Relação das espécies mais frequentes na feira de plantas do CEAGESP Guaratinguetá,
SP.

O risco de invasão biológica se mostra também nos dados desta pesquisa, uma
vez que, dentre as dez espécies mais frequentes no comércio estudado, encontra-se
a Impatiens walleriana (Tabela 1), que é uma espécie exótica invadora presente em
remanescentes de florestas tropicais do Brasil. Maciel e colaboradores (2011), em um
levantamento de espécies herbáceas no entorno de trilhas turísticas na Serra do Mar,
identificaram forte dominância de I. walleriana no local, além disso, a espécie está
presente na lista de espécies exóticas invasoras de Unidades de Conservação
federais (SAMPAIO & SCHMIDT, 2013). Devido a suas características e aceitação do
público, a Maria-sem-vergonha, ou Beijinho, como também é conhecida, pode ser
facilmente observada nos jardins de diversas regiões do Brasil, o que aumenta o risco
de sua invasão em remanescentes florestais próximos, dado seu alcance e facilidade
de dispersão (CAMPOS; SIQUEIRA & VOLTOLINI, 2007).
4. CONCLUSÃO
Conclui-se que o comércio de plantas estimula a translocação indiscriminada
de espécies entre as diferentes regiões e isto configura-se como um risco de
agravamento dos processos de invasão biológica em plantas.
Assim, é preciso investimento na conscientização de produtores e
consumidores de plantas ornamentais sobre os riscos que as espécies exóticas
invasoras podem oferecer à biodiversidade na tentativa de impedir, ou ao menos,
diminuir a disseminação de espécies exóticas invasoras pelo comércio.
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A FUNÇÃO DA METÁFORA EM MANCHETES DE JORNAIS.
Gustavo Rodrigues Leite Costa
Jhonatan Gonçalves Ramos
RESUMO
Considerando que os estudos da metáfora, no que concerne à sua função argumentativa, não
têm sido enfatizados, essa pesquisa tem por objetivo examinar a função dessa figura na construção do
sentido do gênero discursivo “manchete jornalística”. Como fundamentação teórica utilizamos, entre
outras, as obras: Sardinha, Tony (2007), sobre “metáfora”; Laje (1993), sobre “manchete”; Van Dijk
(1992), sobre “manchete”. A metodologia é de abordagem qualitativa, pois utiliza apenas dados
bibliográficos. O “corpus” selecionado consta de manchetes do jornal Estadão e Folha de São Paulo.
Os resultados foram analisados e relacionados aos objetivos propostos.
Palavras-chave: metáfora; argumentação; manchete jornalística.

ABSTRACT
Considering that the studies of metaphor, regarding their argumentative function have not been
emphasized. This research aims the analyses of the function of this figure in the construction of the
discursive genre "journalistic headline". As a theoretical basis we use, among others, the works:
Sardinha, Tony (2007), on "metaphor"; Laje (1993), on "headline"; Van Dijk (1992), on "headline". The
methodology used is qualitative approach, since it uses only bibliographic data. The selected corpus
includes headlines from the newspaper Estadão and Folha de São Paulo. The results were analyzed
and related to the proposed objectives
Keywords: metaphor; argumentation; headline journalism.

1. INTRODUÇÃO
Os estudos sobre a metáfora têm priorizado a abordagem sintático – semântica,
relegando a segundo plano a abordagem discursiva. Levando-se em consideração a
importância da função argumentativa da metáfora na construção do sentido dos mais
variados gêneros discursivos, essa pesquisa se propõe a suprir, em parte, essa
lacuna. A fundamentação teórica consta, dentre outras, das seguintes obras:
a)
Sardinha (2007), sobre a origem, conceituação e classificação da
metáfora, com prioridade para a metáfora “conceptual”, utilizada nessa
pesquisa.
b)
Van Dijk (1992), sobre o conceito e considerações sobre o gênero
discursivo “manchete”;
c)
Erbolato (2002) sobre as funções da “manchete”.
A metodologia é de abordagem qualitativa, pois prescinde de dados
quantitativos, utilizando apenas dados bibliográficos.
As manchetes selecionadas foram analisadas seguindo as etapas do esquema
proposto na “análise de corpus”.
Os resultados obtidos nos permitiram concluir que as expressões metafóricas
têm a função de enfatizar o conteúdo semântico, em detrimento de uma linguagem
estritamente técnica.
Concluindo, é lícito afirmar que a metáfora se adequa ao gênero discursivo,
“manchete”, que tem como função despertar a atenção do leitor para a leitura do texto
correspondente, no interior do jornal.
2. Considerações sobre a “Metáfora”
2.1 A visão tradicional
Tratando-se das visões Tradicionais da Metáfora e até mesmo de suas
vertentes, no âmbito de figura de linguagem, muitos estudiosos retratam a dissensão
entre si. Portanto vale ressaltar a importância de cada autor dentro de sua própria
fundamentação. Ainda nesse mesmo tópico podemos encontrar o conceito de
Aristóteles, um dos grandes estudiosos da Metáfora, no Século IV a.C.
A noção mais antiga de metáfora no Ocidente vem de Aristóteles, no século IV
a.C. Segundo ele, uma metáfora é o uso do nome de uma coisa para designar outra.
Na Arte poética, ele a define como:
A transposição do nome de uma coisa para outra, transposição do gênero
para a espécie, ou da espécie para o gênero, ou de uma espécie para outra,
por via analogia. (Poética, p.182, apud SARDINHA, 2007, p.20)

Ele apresenta quatro tipos de metáfora: do gênero para a espécie, da espécie
para o gênero, da espécie para a espécie e de analogia. Esses quatro tipos tratam,
na realidade, de algumas figuras de linguagens conhecidas hoje como hipérbole e
sinédoque, que consiste em empregar o todo pela parte, ou vice-versa, do mais para
o menos, ou vice-versa. O quarto tipo é o que mais se encaixa nas definições
contemporâneas de metáfora. Aristóteles faz uma comparação entre á velhice e o
período do dia: ‘A velhice é a tarde da vida’.

Gênero pela espécie:
Não tinha teto para abrigar-se.
Gênero = teto, espécie = casa
Espécie pelo gênero:
Comprava pão com o suor do rosto.
Pão: espécie, alimento = gênero.
Espécie pela espécie:
“Tendo-lhe esgotado a vida com seu bronze” e “cortando com o duro bronze”
- Cortar por esgotar = tirar a vida
- Esgotar por cortar (ARISTÓTELES – 109 – Poética)
Ele considera a comparação direta como uma metáfora. Assim, ‘Aquiles se
atirou como um leão’ e ‘o leão atirou-se (a qual ‘leão’ se refere a Aquiles) neste caso,
ambas seriam metafóricas, aponta Aristóteles, sendo que nas duas, explica ele, a
propriedade de coragem é sido transferida a Aquiles.
Aristóteles defende a utilidade das metáforas na comunicação, mas lembra que
elas devem ser bem empregadas:
Esta (metáfora) porém não deve ser tomada de longe – pois em tal caso seria
difícil de apreender -; nem ser de interpretação que salte á vista – pois
deixaria de causar impressão (ARISTÓTELES, 2013, apud SARDINHA,
2007, p. 20).

Para Aristóteles, a metáfora nos proporciona expressar uma nova ideia. Por ser
nova, ela exige do ouvinte ou até mesmo do leitor uma tarefa mental para alcançar o
ponto comum entre as entidades presentes na metáfora.
2.2 Considerações sobre a Metáfora Conceptual
A teoria da metáfora conceptual foi criada por George Lakoff e Mark L. Johnson,
um linguista e um filósofo americanos, respectivamente no final da década de 1970 e
divulgada, com grande sucesso, em seu livro Metaphor We Live by, de 1980.
Os conceitos principais dessa teoria são:
- Metáfora Conceptual: uma metáfora conceptual é uma maneira convencional
de conceitualizar um domínio de experiência em termos de outro, normalmente de
modo inconsciente (SARDINHA, 2007, P.30).
Por exemplo: o amor é uma viagem. A convenção geral é grafar as metáforas
conceptuais em caixa alta. Uma metáfora conceptual é assim chamada porque
conceitualiza alguma coisa. No caso acima, a metáfora fornece um conceito de amor.
Segundo esse conceito, amor seria uma viagem. Esse é o conceito metafórico.
- Expressão metafórica: expressão linguística que é uma manifestação, gerada
por uma metáfora conceptual. Por exemplo, ‘nosso casamento está indo muito bem’
é uma expressão que advém da metáfora conceptual O AMOR É UMA VIAGEM.
Domínio: Área de conhecimento ou experiência humana. O domínio-fonte é
aquele a partir do qual conceitualizamos alguma coisa metaforicamente, no exemplo
“viagem”; geralmente é algo concreto, advindo da experiência. O domínio-alvo é
aquele que desejamos conceitualizar; esse é o domínio abstrato; no exemplo, o amor.
- Mapeamento: As relações feitas entre os domínios. No exemplo anterior,
poderíamos ter os seguintes mapeamentos, entre outros:
•
Viajantes: Amantes ou marido e mulher;

•
Mapa da viagem: Planos futuros da vida a dois.
•
Destino da viagem: Relação feliz a dois.
Desdobramento (entailments): As inferências que podemos fazer a partir de
uma metáfora conceptual. Por exemplo, dado que o AMOR É UMA VIAGEM, então:
•
se uma viagem longa e repetitiva é monótona, então um casal que vive
há muito tempo junto pode achar o relacionamento monótono;
•
se uma viagem longa é cansativa, então um casal que vive junto há
muitos anos pode se cansar do relacionamento.
•
essa é uma teoria que se contrapõe à visão lógico-positivista do mundo.
A teoria da metáfora conceptual propõe que não há verdades absolutas, pois as
metáforas são culturais, resultantes de mapeamentos relevantes para certas
civilizações ou ideologias.
•
A metáfora é uma representação mental. Ela é cognitiva (existe na mente
e atua no pensamento). Sendo assim, é abstrata. Porém, embora abstrata sabemos
que existe, pois se forma na fala e na escrita por meio das expressões metafóricas.
Os tipos principais de metáfora conceptual são:
- Estruturais: São aquelas que resultam de mapeamentos completos. Exemplo:
Amor é viagem, que é formada por mapeamentos entre viajante e amante, caminho
percorrido e vida a dois;
- Orientacionais: São aquelas que envolvem uma direção e que são gerais.
- Ontológicas: São aquelas que apenas concretizam algo abstrato, sem
estabelecer os mapeamentos. Essa concretização é expressa em termos de uma
‘entidade’ (‘uma coisa’), que pode ser contada, medida, fracionada etc.
- Personificação: São metáforas ontológicas em que a entidade é especificada
como sendo uma pessoa.
- Primárias: São metáforas ‘básicas’, presentes em muitas culturas e motivadas
por aspectos físicos do corpo humano.
Há muitas vertentes entre os seguidores da teoria da metáfora conceptual. Há
a versão que poderíamos chamar de ‘tradicional’, representada por George Lakoff e
Ray Gibbs, por exemplo, cuja pesquisa segue em grande parte os preceitos originais
da teoria, discutidos acima. Há, porém, outras linhas que seguem apenas alguns
desses pressupostos conceptuais na mente, que regem nosso pensamento, mas que
dão maior ênfase ao uso linguístico social do que a aspectos cognitivos (APUD,
SARDINHA, 2007, P.35). Nessa linha, os pesquisadores buscam maior rigor nos
critérios de identificação de metáfora e usam apenas dados autênticos, colhidos de
situações reais de uso, normalmente reunidos em “corpora” eletrônicos. Ainda nessa
vertente, a metáfora conceptual é empregada como meio de entender como as
pessoas vivem e interagem em um meio social. Por isso, o foco de suas pesquisas é
frequentemente a política, ideologia, gênero, produção de texto, ensino e
aprendizagem de línguas e assim fazem uma interface com áreas como a análise do
discurso, a lexicografia, as ciências políticas e a linguística de corpus.

2.3 A Metáfora na gramática tradicional.
A metáfora é um sentido figurado, ou seja, sentido que além do natural se
atribui a certas palavras para fins expressivos. São figuras de palavras
(metáforas, metonímia etc.) que se estudam na estilística, retórica e literatura
(LUFT, 1976, p. 158).

Metáfora é uma das alterações semânticas do léxico e com o passar dos
tempos as palavras não mantem sempre sua origem, ou seja, adquirem novos valores
deixando sua primitividade (BECHARA, 2009).
O mesmo autor à p.397, afirma: “Metáfora- translação de significado motivada
pelo emprego em solidariedades, em que os termos implicados pertencem a classes
diferentes, mas pela combinação se percebem também como assimilados”
Cabelos de neve, pesar as razões, negros pressentimentos, doces sonhos,
passos religiosos, boca do estômago, dentes do garfo, costas da cadeira, braços do
sofá, pés da mesa, gastar rios de dinheiro, vale de lágrimas, o sol da liberdade, os
dias correm, a noite caiu.
As estruturas sintagmáticas são solidariedades, isto é, relação entre dois
lexemas pertencentes a campos diferentes dos quais um está compreendido,
em parte ou totalmente, no outro, como traço distintivo (sema), que limita sua
combinação. Distinguem-se três tipos de solidariedade: afinidade, seleção e
implicação. (BECHARA, 2009, p. 397,398).

O gramático desfaz um pensamento tradicional de que a metáfora é apenas
uma comparação e ratifica que a comparação é uma metáfora. Além disso as
metáforas tiveram uma grande propalação junto aos poetas simbolistas por ter
emprego na língua literária. (BECHARA, 2009).
2.4 Considerações gerais sobre o gênero discursivo “manchete”
Manchete: “título principal de um jornal ou de uma página. Eventualmente pode
ocorrer uma manchete fotográfica, foto que domina a página” (LAJE, 1993, p.59).
A manchete é um dos tópicos de uma estrutura temática de um exemplar de
notícia. Junto com o Lead, é chamada de sumário. Manchete e Lead são impressos
em tipo BOLD, grande, mas podem ter uma pequena alteração, dependendo da
cultura do jornal (VAN DIJK, 1992).
Essa percepção se faz seguindo um micro organização para que se dê um bom
entendimento do texto. O autor cita que a Manchete faz parte de uma macroestrutura
da sintaxe, de organização de suas frases.
Para manter-se em forma universal de discurso, a manchete tem seu aspecto
e posicionamento fixados nos artigos noticiosos.
Seguindo essa concepção com esquematização, macroestruturação e
superestruturação que são cuidadosamente relacionados, o autor ainda menciona
mais um item para entendermos a importância da manchete que é: “estrutura de
relevância”, que expõe fatos mais importantes incluídos no texto.

Tal concepção pode ser evidenciada, “Obviamente, a manchete também tem
um papel especial nessa estrutura de relevância, já que acabamos de
assumir que as manchetes expressam o tópico mais importante da notícia”
(VAN DIJK, 1992, p.123).

De acordo com o autor, a manchete se faz um ato elevadíssimo de abstração
de informação de texto. Por ela fazer parte da macroestrutura de um discurso
noticioso, ela se denomina semântica, pois sua noção é de sentido e referência e não
de forma sintática de mecanismos estilísticos ou teóricos. A manchete ainda é
classificada como unidade cognitiva.
Van Dijk (1992, apud SCHANK e ABELSON,1997; SCHANK 1982, p.133)
menciona que,
Neste sentido, então, do mesmo modo que os sentidos em geral, os temas
ou tópicos são unidades “cognitivas”. Representam como o texto é
compreendido, o que é considerado importante e como as relevâncias são
estocadas na memória. Isso significa que o conhecimento, crenças, atitudes
e ideologias podem operar na construção e representação cognitiva de
macroestruturas.

O leitor pode utilizar a manchete para fazer prognósticos eficientes das
informações mais relevantes contida no texto. Assim, a partir do momento que a
manchete não está corretamente sumarizada pode-se dizer que as informações
contidas no texto estão distorcidas (VAN DIJK, 1992).
De acordo com o autor as principais estratégias do discurso noticioso se
passam pelas manchetes, e os leads que são lidos primeiramente, trazem consigo o
processo de compensação, muito importante, de interesse, objetivo e crenças
especificas.
“O lead é o primeiro parágrafo da notícia em jornalismo impresso, embora
possa haver outros leads em seu corpo” (LAJE, 1993, p.26).
Conforme a estrutura, encontra-se uma ocorrência que o autor chama de
“tendenciosidade da manchete”, que de tópico de texto se promove a tópico principal.
A razão para esse viés na assinalação de tópicos através de manchetes não
precisa ser ideológica ou política, mas parece ser determinada por uma regra
jornalística implícita de organização: os últimos eventos principais são mais
importantes. Esta regra baseia-se no princípio de atualidade da imprensa.
(VAN DIJK, 1992, p.135)

Para Erbolato (2002); Vários questionamentos importantes são feitos como: O
que deve ser publicado? O que deseja saber o leitor? Quais assuntos preferidos pelas
domésticas, donas de casa, universitários, médicos, engenheiros, enfim, reportagens
sobre diversos assuntos como sequestros, culinárias, mortes, politica, guerra, entre
outros. Assim Erbolato (2002, p.19) defende:
A primeira tarefa do jornalista é saber o que deve publicar. Cabe-lhe fazer a
seleção entre milhares de notícias que chegam à redação, colocadas pelas
agências, reportagens, redatores, informantes, órgãos particulares e
repartições governamentais, além dos correspondentes e enviados
especiais. Cada uma delas precisa ser medida dentro do valor exato que
possua para a classe de leitores do jornal. Notícias populares emprega
manchete para comunicar que “o caminhão fez picadinhos de 3 meninos”.

Segundo o mesmo autor quanto mais qualificada é a notícia, maior o público
atingido. Consequentemente o aumento do número de leitores terá um crescimento
considerável. Também afirma que é importantíssimo as notícias terem aspectos
verdadeiros, recentes, inéditos e principalmente de interesse público.
3. ANÁLISE DE CORPUS
Para essa pesquisa escolhemos como “corpus” para a análise, “manchetes”
dos jornais “Folha de São Paulo e “Estado de São Paulo”, mais conhecido como
“Estadão”. O critério de escolha deve-se à ampla divulgação desses jornais nas
classes: média e alta da sociedade. Para a análise das “manchetes” obedecemos às
seguintes etapas:
1° Apresentação da manchete.
2° Breve resumo do texto fonte.
3° Levantamento da incongruência semântica.
4° Levantamento da metáfora conceptual subjacente.
5° Levantamento da função argumentativa das metáforas nos textos
examinados.
1° Apresentação do texto ou expressão metafórica:
“Febre amarela interdita mais de 10 parques na capital” (Estadão 28/12/17)
2° Breve resumo do texto fonte:
“Após confirmação da morte de primatas por febre amarela em Itapecerica da
Serra, na Grande São Paulo, a prefeitura da capital anunciou ontem o fechamento de
mais dez parques na cidade”.
3° Levantamento da incongruência semântica:
3-1; Para o levantamento dos conceitos das palavras metafóricas, utilizaremos
O Dicionário Houaiss, da língua portuguesa. EDITORA OBJETIVA 2009.
Conceito de Febre Amarela;
A febre amarela INFECT é doença infecciosa grave, devido a um vírus comum
na África central e na Amazônia, transmitida ao homem por mosquitos (p.ex., Aedes
aegypti) e caracterizada por febre, dores abdominais e musculares, icterícia, vômitos
sanguinolentos e anúria.
Conceito de Interditar;
Interditar v. (1867) 1 t.d. impedir ou proibir o funcionamento ou a utilização de,
ou o acesso a<i.um cassino> <i.uma rua> 2 t.d. impedir a locomoção de;
apreender<agentes alfandegários interditaram o caminhão na fronteira>3 t.d. impedir
ou proibir a realização de; interdizer<o governo interditou a importação de artigos de
luxo>

Os conceitos apresentados acima mostram que há uma incongruência
semântica entre eles.
Febre amarela não é passível de exercer a interdição de nenhum parque, por
tratar-se de uma doença e não ter força física e autoridade para essa ação.
4° Levantamento da metáfora conceptual subjacente:
Febre amarela é um organismo.
5° Levantamento da função argumentativa das metáforas nos textos
examinados:
A Metáfora conceptual “Febre Amarela Interdita”, nos permite enfatizar a
periculosidade da doença que é super-infecciosa, e motivo das interdições dos
parques, assim ratificando a importância da leitura desse texto noticioso. Ao invés de
o escritor somente dizer “prefeitura fecha parques” e não deixar claro um assunto de
segurança pública, usa a metáfora.
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RESUMO
Streaming é uma tendência de mercado inegável para a transmissão de conteúdo multimídia
que revolucionou as plataformas, mercados, publicidade e propaganda de grandes marcas – além de
trazer o surgimento de várias outras – como por exemplo o Spotify. Se antes diversão era assistir TV
convencional hoje um indivíduo tem uma TV a cabo onde pode gravar toda programação que desejar,
um fone de ouvido no Spotify, o tablet no Youtube e uma rede social no Smartphone. A internet, a
globalização e o streaming trouxeram uma sociedade contemporânea cada vez mais conectada.
Clientes cada vez mais exigentes e marcas cada vez mais adeptas e criativas. O trabalho tem como
objetivo mostrar a tendência e relevância das plataformas midiáticas de streaming no mercado atual e
ressaltar a mudança de hábitos de consumo dos indivíduos como consequência.
Palavra-chave: streaming; mercado; tendência; marketing

ABSTRACT
Streaming is an undeniable market trend for broadcasting multimedia content such as platforms,
markets, ads and advertising for major brands - in addition to bringing the breakthrough of several others
- such as Spotify. If you want to watch conventional TV with a wireless TV, you can use all the
programming without a headset on Spotify, or tablet on Youtube and a social network on the
Smartphone. An internet, a globalization and the streaming brought once more and more connected.
Increasingly demanding customers and increasingly adept and creative brands. The job has that show
in the moment and the moment momentalized the streaming the moment market and the moment.
Keywords: streaming; market; trend; marketing

1. INTRODUÇÃO
Com a popularização da internet a forma de se consumir conteúdos midiáticos
começou a ser modificada. Para suprir esta necessidade que a internet trás de
instantaneidade, interação e disseminação de conteúdo, começaram a surgir novas
tecnologias e através delas a implementação de novas plataformas midiáticas. Com
toda esta evolução as pessoas passaram a consumir produtos, serviços e conteúdos
online, e foi com isso que o mercado se viu na obrigação de modificar sua forma de
atuação, pois os meios analogicos já não eram tão eficazes.
As marcas mais conhecidas e também as de menor valor aquisitivo tiveram
que migrar para o meio digital e aprender a utilizar as novas plataformas que surgiram.
A partir das inovações, surgiram algumas pioneiras, as quais começaram a surfar em
uma nova onda tecnológica, que em pouco tempo tornou-se tendência de mercado.
O Streaming proporcionou a oportunidade do mercado deixar de navegar no oceano
vermelho, um ambiente midiático completamente saturado, e a começar a
navegar em um oceano azul repleto de novas oportunidades ainda inexploradas.
A plataformas de streaming surgiram a partir da necessidade detectada das
pessoas de consumirem produtos, serviço e conteúdo de forma instantânea,
proporcionando assim uma experiência interpessoal entre as marcas e seus
consumidores. Como hoje absolutamente tudo gira entorno da era digital, na qual não
importa quanto seja bom o produto e sim a experiência do consumidor com a marca,
algumas marcas que se destacam neste novo segmento são Netflix, Spotify, YouTube,
HBO, entre outras.
2. METODOLOGIA
O trabalho foi desenvolvido com base em pesquisas bibliográficas, análises de
campanhas e comportamento das marcas Netflix, Youtube, Spotify, GloboSat, HBO e
Record. Em um primeiro instante foram feitas pesquisas bibliográficas para
desenvolver o estudo teórico, acerca do que é o streaming, o mercado desta nova
tecnologia, a migração para essa nova plataforma, o surgimento de novos formatos e
marcas mundialmente conhecidas desse mercado.
3. RESULTADOS
3.1 Streaming
Após anos em que a era da tecnologia começou a tomar proporção, as marcas
e grandes empresas avistaram uma oportunidade de estar ainda mais conectada e
presente no dia a dia de seus consumidores. O streaming foi criado para inovar o
velho e adequar-se ao novo. É uma tecnologia utilizada para transmissão de
conteúdos multimídia, permitindo um maior fluxo de dados nas redes de
computadores, o que torna essas transmissões quase que instantâneas. Como afirma
Santos (2016, p. 37) a opção streaming distribui dados simultaneamente ao ato de
visualização do conteúdo online, que faz uma arquivação temporária para que siga
reproduzindo.
Esta tecnologia foi criado na década de 90, e a Progressive Networks foi a
primeira empresa a realizar a transmissão via streaming por meio de seu software
Real Áudio. Essa transmissão ocorria em modo mono e os arquivos foram
compactados, o que ocasionou a perda na qualidade do áudio transmitido.

Com o surgimento da banda larga e o aumento da capacidade de
processamento dos computadores pessoais, a transmissão de dados via internet
tornou-se instantânea. Com o avanço da tecnologia, as transmissões de streaming
começam a ganhar adeptos através de softwares como MSN, Skype e alguns sites
para se assistir vídeos online e atualmente conta.
O streaming expandiu-se tanto que as crianças dessa geração jamais
consumirão mídia conforme seus avós, pais e quiça irmãos mais velhos:
Compare com o comportamento das crianças de hoje em dia, acostumadas
a canais com temática dedicada, programação on demand e streaming em
tempo real. Essas crianças jamais aceitariam aquela TV de trinta anos atrás
que nós consumíamos sem queixas, pois já estão habituadas a um alto nível
de experiência de consumo de mídia (STRUTZEL, 2015, p. 6).

3.2 Mercado
Com a popularização da tecnologia streaming nos anos 2000, surgiu uma
elevada gama de possibilidades a ser exploradas neste novo nicho de mercado.
Empresas pioneiras começaram a surgir neste meio, como o YouTube, que foi
fundado em fevereiro de 2005 e atualmente é uma das maiores empresas de
streaming de vídeos do mundo.
Do ponto de vista da audiência, é uma plataforma que fornece acesso à
cultura ou uma plataforma que permite aos seus consumidores atuar como
produtores? Essa amplitude é a fonte da diversidade e alcance do YouTube,
assim como a causa de muitos choques entre o controle top-down e a
emergência bottom-up que produz sua política (BURGESS e GREEN, 2009,
p. 32).

Uma das vantagens encontradas pelo mercado midiático no uso da tecnologia
streaming, é a possibilidade de distribuir conteúdos como músicas, filmes e séries,
sem cometer crime de pirataria, uma vez que são protegidos por direitos autorais.
Além do YouTube, uma plataforma na qual os seus usuários podem publicar e
assistir vídeos, surgiram outras plataformas de streaming de vídeos para suprir a
demanda do mercado. Algumas dessas plataformas são a Netflix, HBO GO, Globo
Play entre outras que utilizam o formato on demand, que consiste em quando o
usuário paga uma assinatura mensal, tendo acesso a todo o acervo da empresa como
filmes, séries e outros programas sem intervalos comerciais, podendo assistir em
qualquer lugar e a qualquer momento.
Dentro dessa nova realidade, se um grande conglomerado de mídia
recompensar as demandas de uma marca em específico (por exemplo, um
seriado televisivo), o telespectador vai se sentir recompensado e encorajado
a fazer novos investimentos, seguindo os desdobramentos da história em
diferentes mídias com o objetivo de aumentar o seu repertório de
conhecimentos (MASSOROLO E ALVARENGA, 2010, p.8.)

Outra aplicação do streaming que surgiu no mercado, foi o Live Streaming que
possibilita ao usuário assistir uma transmissão em tempo real ou fazer uma
transmissão ao vivo. Essa ferramenta tem sido muito utilizada em rede sociais como
Facebook, Instagram e Twitter, porém o uso do Live Streaming não se restringe
apenas aos internautas. Atualmente, empresas de eventos, emissoras de Televisão e

Rádios estão utilizando esta tecnologia para transmitir conteúdo midiático, como por
exemplos, as reportagens feitas ao vivo, gravadas por um aparelho smartphone.
3.3 Migração para plataformas
A frequência em que a globalização foi acontecendo, muitas situações
começaram a mudar e a trabalhar em engrenagem como se nunca mais fossem parar.
Tudo o que está a frente de um ser humano teve um motivo para existir, assim como
os sistemas analógicos que passaram para o digital, os comportamentos dos
consumidores também estão em constante oscilação, e será sempre uma eterna
mudança desenfreada.
Uma das primeiras tecnologias dominadas pela humanidade (1,5 milhões de
anos atrás) e que alavanca a nossa evolução é o fogo. A partir de então o
homem começa a cozinhar os alimentos, e isso modifica o metabolismo
corporal e o tipo de nutrientes absorvidos pelo cérebro, contribuindo para que
nos tornássemos mais inteligentes. (GABRIEL 2018 p. 9)

Ao observar desde os primeiros meios de comunicação a serem criados, até
aos atuais, observa-se que todos os motivos de se inventar um novo modelo de
smartphone, por exemplo, é devido a mudança de comportamento das pessoas, que
antigamente consumiam de maneira X e nos atuais dias consomem de maneira Y. O
fato é que as pessoas passaram a ter voz ativa a partir do momento que novas formas
de comunicação começaram a surgir.
De acordo com GABRIEL (2018 p.17):
A banda larga de internet permitiu a importante mudança de “estar conectado”
para “ser conectado”. “Estar” conectado significa que você e eventualmente
entra e sai da internet, como ocorria na época das conexões discadas à rede,
na década de 1990. “Ser” conectado significa que parte de você está na rede
- você vive em simbiose com ela.

Há alguns anos, lembra-se das redes sociais como Orkut, ICQ e MySpace, que
de acordo com Gabriel (2018 p.19) evoluíram para Facebook, SnapChat, WhatsApp,
em um processo contínuo que se transforma diariamente. A maneira como as pessoas
começaram a conhecer umas às outras por meio de comunidades e “trilhões” de
pessoas que se sentiam partes importantes de um mesmo grupo, já era a tecnologia
invadindo o espaço e o tempo de milhares de pessoas com, tribos, religiões,
superstições, costumes e gostos distintos, mas buscando por um mesmo ideal estar
conectado.
A internet tornou-se um aliado fundamental para que todo esse processo
tornasse um sucesso, até mesmo ligada a um status social de alta classe. Quem não
lembra daquele colega de classe que ao invés de ir a biblioteca para fazer suas
tarefas, já tinha sua internet discada dentro de casa, exatamente após a meia noite?
Todos o viam como um garoto de alta classe, mas hoje todos possuem um tablet,
notebook, smartphone e até mesmo a mais nova tecnologia em formato de smart TV,
conectando e facilitando ainda mais essa via de mão dupla.
Gerações, constantemente, provam, em tempo real, o quanto essa mudança
trouxe benefícios e malefícios. As pessoas tornaram-se mais exigentes, buscam pelos
seus direitos e não concordam com tudo o que vêem. Seres pensantes, independente
de classe, estão incluídos nesse mesmo sistema. Tecnológico demais para alguns,

difícil demais para outros, porém para a nova geração, a tecnologia já é familiar. Para
Gabriel (2018 p.149) quanto mais digitalizado e interconectado o mundo estiver, maior
o potencial de plataformas que podem se formar, transformando cada vez mais a
estrutura social, econômica, governamental, educacional, profissional e de negócios
em geral.
A Netflix, uma das marcas mundialmente conhecida, é um exemplo sobre a
trajetória da nova forma de consumir conteúdo. Antes da empresa tornar-se parte de
uma plataforma streaming, na qual conteúdos são carregados em tempo real, ela
havia tido um espaço físico, como locadora. Atualmente, raramente é pauta de
assunto, mas até alguns anos, era impossível assistir um filme de lançamento, se não
fosse por esse meio ou indo ao cinema.
3.4 Marcas
O mundo, a comunicação e as multimídias caminham para uma globalização
digital. As marcas, que querem antenar-se também seguem esse caminho e estão
sempre alertas e dispostas a seguir as tendências de mercado de entretenimento. É
preciso ter percepção sobre as mudanças de consumidores, o tipo de conteúdo
abordado para aproximar e fortalecer relações com os clientes - ou potenciais clientes
- e entender, acima de tudo, o papel da tecnologia como ferramenta. Segundo Kotler
(2017, p. 149) o que torna o conteúdo de mídia social atraente é o fato de ser voluntário
e acessado sobre demanda, ou seja, os consumidores optam por consumir o conteúdo
quando e onde querem.
O streaming veio como uma inovação de multimídia, tornando-se tendência
mundial e usado como mais uma das ferramentas de negócio ou até mesmo como a
única ferramenta.
“O advento das mídias digitais traz consigo uma sociedade contemporânea
cada vez mais conectada, com acesso rápido, descentralizado e irrestrito à
informação. Os meios tradicionais de mídia travam uma batalha contra as
novas plataformas que vêm conquistando centenas de milhões de usuários
ao redor do mundo, modificando sensivelmente a indústria do entretenimento.
” (BERTELLA,2016)

Marcas como: Youtube, Netflix, Spotify, Amazon, HBO, Telecine Play, Globosat
e Grupo Record têm investido nisso de forma abundante.
O Youtube é uma plataforma de suma importância para ser ressaltada.
Segundo afirma Bertella (2016, p. 32) lançada timidamente em maio de 2005, a
plataforma surge como um repositório de vídeo.
Ele foi o pioneiro a popularizar o compartilhamento de vídeos pela internet e
se mantém com uma popularidade absurda, com youtubers cada vez mais famosos,
que só precisaram de três coisas: uma internet, uma câmera e uma ideia.
O fato de poder produzir conteúdo audiovisual gratuito e ainda poder
compartilhar até mesmo com pessoas que nem tem conta na plataforma, por meio de
link, foi uma novidade fantástica. Além disso plataformas como o Youtube modificaram
até a questão dos anúncios publicitários, pois depois de 5 segundos o usuário já
consegue pular o anúncio publicitário, se quiser. Segundo Kotler (2017, p. 149) os
anúncios não podem interromper de forma abrupta os usuários enquanto estão
consumindo conteúdo.

Já o Spotify é uma plataforma de ouvir música, com versão gratuita e também
versão paga (premium). Tem sido utilizada de forma crescente, pois é fácil, prático e
seguro. O usuário não precisa ter aquela preocupação se junto com o download virá
um vírus. Bertella (2016, p. 21) afirma que o streaming surge como uma alternativa ao
consumo ilegal de conteúdo, com uma alternativa barata e segura e tem se
popularizado de forma exponencial. Esse serviço, como a maioria dos outros,
expandiu-se pelas jovens, que adotaram a plataforma. Kotler (2017, p.51) afirma que
serviços de streaming de músicas como Spotify, Apple Music e Joox foram trazidos
ao mercado principalmente por jovens.
Existe, também, streaming audiovisual pago, como a Netflix que, fundada em
1997 nos Estados Unidos, iniciou-se como um serviço de entrega de DVD pelo correio
e ao longo dos anos foi adaptando-se ao mercado, sendo hoje uma provedora global
de filmes e séries de televisão via streaming,
“Mais um marco na história da televisão e internet a ser destacado é a Netflix,
empresa de serviços de TV pela internet. Podemos dizer que ela une o
conteúdo da TV a cabo com as inúmeras possibilidades de acesso
proporcionado pela internet. Ela traz uma variedade de conteúdos
audiovisuais da televisão mundial e do cinema (além das produções originais)
para serem assistidos através de computadores, celulares, videogames e do
próprio televisor (TV’s com acesso à internet). ” (SANTOS, 2016, p. 10)

As redes de TV também estão atualizadas no mundo streaming, mostrando que
não há mercado novo ou velho, há visões e adaptações. HBO GO, por exemplo, é um
serviço de TV em todo o mundo oferecido pela rede de cabo premium americana HBO.
Ele permite que os assinantes da HBO transmitam vídeos sob demanda de conteúdo
da HBO on demand.
O Globo Play, lançado em 2015 pela Rede Globo de Televisão é um serviço
que tem algumas degustações gratuitas, mas com mais conteúdo no serviço pago.
Conta com vários programas e novelas antigas, onde o usuário pode ver quando
quiser, quantas vezes quiser. Com isso em 2018 chegou a concorrência da Record,
com a plataforma Play Plus, lançada no mês anterior ao reality show A Fazenda, onde
o assinante da plataforma poderá, também, assistir ao programa pay-per-view, assim
como a Globo Play permite o assinante a ver seu reality show do maior sucesso: o Big
Brother Brasil, ou seja, o streaming é uma tendência mundial, que no Brasil não seria
diferente. Isso mostra que até mesmo os canais de TV estão se adaptando, para que
não fiquem ultrapassados.
Exemplo de uma categoria diferente é o aplicativo da DirecTV que permite
aos clientes assistir a programas de TV via streaming e também programar o
gravador de vídeo digital de qualquer casa (KOTLER, 2017, p.185)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nas pesquisas bibliográficas, pode-se dizer que o streaming surgiu
para revolucionar a maneira como as pessoas consomem conteúdo multimídia e
tornou-se uma tendência de mercado. Se antes um indivíduo precisava ter uma
quantidade absurda de memória do seu disponível móvel para conseguir desfrutar de
entretenimento de áudio ou audiovisual - além de uma internet potente - hoje ele
precisa apenas acessar plataformas streaming. Algumas pagas, como Netflix e outras
gratuitas, como o YouTube, mas todas com o intuito de facilitar o consumo do seu
entretenimento.
Antes a TV funcionava da seguinte forma: passava-se a programação e o
indivíduo tinha apenas aquela oportunidade de assistir. Se não conseguisse assistir
não tinha mais como ver um capítulo da novela perdido por exemplo. Hoje já tem a
oportunidade de assistir em uma plataforma online. Se alguém perdeu um capítulo de
uma novela da Rede Globo, por exemplo, basta acessar a plataforma Globo Play e
assistir o capítulo da novela que quiser, quantas vezes quiser. O que antes só podia
ser assistido pela TV hoje pode ser assistido por um Smartphone, tablet, notebook e
outros dispositivos inteligente. Até o jeito de assistir TV modificou-se.
As marcas também seguiram esse caminho streaming, até mesmo na
publicidade e propaganda para gerar conteúdo estratégico para seu público alvo.
Antes era preciso colocar anúncios em rádios e TV aberta, por exemplo. Já atualmente
há mais possibilidades de mídia, como colocar uma propaganda no trueview do
Youtube - com um excelente marketing de conteúdo, senão em segundos o usuário
pula o anúncio e segue vendo o vídeo pelo qual se interessou.
Portanto, cada vez mais a tecnologia digital irá trabalhar para se adequar ao
comportamento do consumidor - para que consiga mantê-lo como cliente, ou potencial
cliente, afinal, a forma de comprar também mudou, e os cliente estão cada vez mais
exigentes. E as marcas, por sua vez, conquistaram a oportunidade de estar ainda mais
presente na vida das pessoas, de maneira mais íntima, produzindo conteúdos
relevantes - ou que deveriam ser - que pagos ou não, estão sendo consumidos.
O mundo digital, próximo, será do streaming e as empresas que não
ofereceram essa plataforma não terão espaço no mercado.
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RESUMO
Hollywood, atualmente, é a referência mundial do mercado cinematográfico. Mesmo sendo
influência para o mundo, a maioria do público não sabe sobre o passado da empresa, onde havia a
existência de um conjunto de regras nominado como Código de Hays, que era utilizado para censurar
cenas que seriam incluídas nos filmes produzidos. Tal foi utilizado para, de certa forma, melhorar a
imagem de Hollywood. O objetivo geral é mostrar a importância da utilização das ferramentas de
marketing para a imagem de uma empresa. O trabalho se baseia em livros com o tema de marketing e
o passado histórico de Hollywood, metodologicamente utilizou-se de uma pesquisa quantitativa. Para
uma empresa, uma boa imagem é essencial, tanto para se manter no mercado quanto para conquistar
ainda mais público, como ocorreu com Hollywood, que a partir da utilização do Código de Produção
conquistou sua ascensão mesmo com a sociedade americana passando por momentos de crise
econômica e cultural.
Palavras-chave: Hollywood; Código de Hays; classificação de conteúdo.

ABSTRACT
Hollywood is currently the world's benchmark filmmaker. Even though it is an influence on the
world, most of the public do not know about the company's past, where there was a set of rules called
the Code of Hays, which was used to censor scenes that would be included in the films produced. This
was used to, in a way, improve the image of Hollywood. The overall goal is to show the importance of
using marketing tools to image a business. The work is based on books with the theme of marketing
and the historical past of Hollywood, methodologically used a quantitative research. For a company, a
good image is essential, both to remain in the market and to win even more public, as happened with
Hollywood, which from the use of the Production Code has conquered its rise even with American
society going through times of crisis economic and cultural development.
Keywords: Hollywood; Hays Code; content classification.

1. INTRODUÇÃO
Hollywood passou por tempos difíceis na década de 30 com a prática do Código
de Hays que proibia a exibição de algumas produções. Porém, essas proibições não
passaram de uma simples ferramenta de marketing chamada de marketing
institucional que fez com que Hollywood passasse a ter uma imagem mais positiva e
deixasse a velha imagem de “A cidade do pecado”.
Esse presente trabalho tem como discussão central a má imagem de Hollywood
e suas produções diante de problemas externos no século XX. Na década de 30, a
famosa cidade de grandes produções cinematográficas era conhecida como “a cidade
do pecado” pela demonstração de cenas de orgia, beijos e sexo, e essa imagem
precisava ser modificada para que ela conseguisse assim se expandir. Para isso foi
criado o Código de Hays, que foi colocado em prática para que ela passasse a ter
uma melhor imagem para todos os públicos.
Assim o objetivo desse trabalho é analisar as ferramentas de marketing
utilizadas por Hollywood para se tornar influência mundial. Metodologicamente, além
de pesquisas bibliográficas, foi utilizada uma pesquisa quantitativa com questões
fechadas pela plataforma Google Forms.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 MARKETING
Marketing, segundo Kotler e Keller (2006, p. 4) é definido como:
[...] um processo social pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam
e desejam por meio da criação, da oferta e da livre troca de produtos e
serviços de valor com outros. A definição de marketing é bem abrangente,
até porque ele existia antes mesmo das pessoas saberem da sua existência,
porém, antes não se tinha o conhecimento das ferramentas oferecidas por
ele.

Na própria engendramento do comércio, marketing é um campo de estudo novo
se comparado com os restantes campos do saber. O estudo do mercado, segundo o
Portal Educação (2008), surgiu da necessidade dos industriais de administrar a nova
realidade proveniente da Revolução Industrial que causou uma mutação de um
mercado de vendedores para um mercado de compradores. Nesse ponto é que o
marketing, a economia e a administração se torna importante estarem ligados, visto
que a princípio sua preocupação era somente de logística e produtividade, para a
maximização dos lucros; no qual a concorrência era quase que inexistente.
Até fins da Segunda Guerra Mundial isso se manteve, porém, com o
crescimento da concorrência, houve uma busca de metodizar relativamente como
atrair e lidar com seus consumidores. Nessa situação surgiu então a cultura de vender
a qualquer preço (KOTLER; KELLER, 2006).
Em harmonia com o site Administradores, em um artigo completo sobre o
marketing, Silva et al (2009) dizem que, além disso houve um fortalecimento do
conceito de marketing societal para que os desejos e os interesses pudessem fornecer
as satisfações desejadas mais eficaz e eficientemente do que a concorrência, e a
responsabilidade social transformou-se numa vantagem competitiva.
O marketing na maior parte das empresas ocupava um lugar modesto no
organograma. Atualmente, empresas praticam diferentes filosofias de marketing ao

redor do mundo e ver empresas usando filosofias diferentes do marketing em um
mesmo mercado: orientação para produção, produto, venda, cliente e sociedade,
podendo-se identificar na evolução do marketing as seguintes filosofias para sua
administração, reporta o Portal Educação (2008).
Kotler e Armstrong (1999, p.461) podem nos auxiliares no entendimento e
ampliando a denominação de Marketing Institucional para a de Marketing das
Organizações. Deixemos os autores transmitirem sua abordagem:
Muitas vezes, as organizações realizam atividades destinadas a “vender” a
própria organização. O marketing organizacional também chamado
marketing institucional, consiste em atividades empreendidas para criar,
manter ou modificar as atitudes e comportamentos do público-alvo com
relação a uma organização. Tanto as organizações com fins lucrativos quanto
as sem fins lucrativos praticam o marketing organizacional. As empresas
patrocinam relações públicas ou campanhas de propaganda corporativa para
“polir” suas imagens. As organizações sem fins lucrativos, como igrejas,
universidades, instituições de caridade, museus e grupos artísticos, fazem o
marketing de si mesmas com o objetivo de levantar fundos e atrair membros
ou patronos. O marketing organizacional exige o conhecimento da imagem
atual da organização e o desenvolvimento de um plano de marketing para
aprimorá-la.

Assim, podemos chegar a uma primeira conclusão de como o marketing
institucional se vale da utilização de outros conceitos para sua efetivação.
O marketing institucional não tem como objetivo imediato à venda, segundo Gil
Nuno Vaz (2000), pois visa criar atitudes e comportamentos favoráveis nos diversos
segmentos do público em relação à empresa. A partir do momento em que a imagem
de uma empresa é uma questão importante no sucesso das efetuações das vendas,
o marketing institucional aparece com uma força dominante. O marketing institucional
é a execução de atividades necessárias para atingir o objetivo de uma determinada
instituição, onde o seu principal objetivo é reforçar a imagem ou conseguir apoio,
englobando várias ferramentas.
Vaz (2000) comenta ainda que marketing institucional é uma das modalidades
do marketing em que suas estratégias e práticas estão voltadas para posicionar a
organização perante os vários públicos-alvo com que se relaciona. O estudo do
marketing institucional é um aspecto relativamente recente no âmbito do marketing e,
assim sendo, surgem diversas abordagens.
Em os “Administradores”, um artigo sobre as ferramentas de marketing, Silva
et al (2009) reportam que as ferramentas de marketing auxiliam para um maior
desempenho de seu objetivo principal que é satisfazer as necessidades e desejos de
cada indivíduo, tendo como principais ferramentas: produtos, preço, praça (ponto de
venda e distribuição), logística, promoção de vendas, pesquisa de mercado e análise
de mercado.
O Código de Hays faz parte de uma ferramenta de marketing chamada de
marketing institucional, que foi desenvolvida para extinguir a imagem de Hollywood
como a “cidade do pecado”. Com essa ferramenta, o criador e os apoiadores dessas
"leis" visavam uma imagem melhor para Hollywood: a imagem de uma cidade mais
pura e limpa.
Assim, com a imagem de Hollywood estando extremamente vulnerável a ter
uma baixa em filmes e orçamentos, houve uma necessidade do presidente do Comitê
Nacional Americano e presidente dos MPPDA (Motion Picture Producers and

Distributors of America), “Produtores de Filmes e Distribuidores das Américas”, em
português), Willian Harrysson Hays, responsável por criar a ideia de aplicar o Código
de Hays, uma ferramenta do marketing institucional na empresa cinematográfica.
2.2 A ORIGEM DO CINEMA EM HOLLYWOOD
De acordo com informações do livro Viagens pela Palavra, de Antônio Botelho
de Amaral (2005), o cinema foi a origem de um novo hábito cultural que afetou nos
costumes de milhares de pessoas dentro dos Estados Unidos. O interesse de
Hollywood pelo cinema teve começo no início do século XX, onde as grandes
companhias começaram a produzir filmes para a classe trabalhadora, emigrantes e o
público das grandes cidades. O cinema então estava prestes a se tornar um bem de
consumo para as massas, levando em consideração de que os trabalhadores estavam
com mais tempo e dinheiro.
Os políticos da época não viam com bons olhos as mensagens inclusas nas
produções cinematográficas de Hollywood, já que essas seriam, de certo modo,
críticas que questionavam sobre o modo de vida estadunidense e isso poderia causar
impactos negativos à imagem dos Estados Unidos.
O cinema [...] ao transmitir determinados valores e dar uma visão do
dinamismo da vida social americana, acabou por influenciar o comportamento
do público, desempenhando um papel relevante a nível social, cultural,
econômico e político, na Europa e nos Estados Unidos (AMARAL, 2005,
p.195).

Abordar temas que representavam a realidade estadunidense em suas
produções cinematográficas colaborou para que Hollywood recebesse um outro
nome: Cidade do Pecado. Com sua imagem decaindo, era necessário encontrar
algum modo para que isso se revertesse, assim, consequentemente, a cidade passou
por um período de autocensura.
2.2.1 O Código de Produção como um Todo
O Código de Produção é o nome dado ao período inteiro de aplicação de
censuras em Hollywood, sendo dividido em dois períodos, o pre-Code (1930 a 1934)
e a oficialização do Código de Hays (1934 a 1968).
O pacto mais significativo entre os censores e os censuráveis era o próprio
Código de Produção, adotado em 1930 para retroceder a prosperidade dos
povos e estabelecer novamente uma América reformada no caminho da
justiça na nova e mais dura década (DOHERTY, 1999, p.16, tradução nossa).

Segundo Doherty (1999), o Código de Produção foi escrito pelo Padre Daniel
Lord, um padre jesuíta, e Martin Quigley, um proeminente leigo católico romano e
editor de jornal.
Doherty (1999) também diz em seu livro que o Código foi um trabalho
sofisticado, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o documento não foi feito
por mau gosto ou grosseria, mas foi feito pensando na estética, educação, teoria da
comunicação e filosofia moral. O Código demonstrou preocupação com a devida
educação dos jovens e a proteção das mulheres, exigiu devido respeito às etnias

indígenas e povos estrangeiros, e procurou elevar as ordens inferiores e converter a
mentalidade criminal. A intenção do mesmo não era obter um controle social.
O código foi dividido em duas partes: um conjunto de “princípios gerais”, que
era a visão moral e “aplicações particulares”, que era uma lista precisa do material
proibido.
A era pre-Code durou quatro anos, terminando em 1934, onde ocorreu a
oficialização da estrutura de autocensura, autorizada pelo MPPDA (Motion Picture
Producers and Distributors of America, traduzido para o português como Produtores
de Filmes e Distribuidores da América).
Por volta de julho de 1934, o cinema americano mudou. Durante esse mês o
Production Code Administration, popularmente conhecido como Hays Code,
começou a regular, sistemática e escrupulosamente, o conteúdo dos filmes
de Hollywood. Nos trinta anos seguintes, o espaço cinematográfico era uma
paisagem patrulhada, com perimetros seguros e fronteiras bem definidas.
(DOHERTY, 1999, p.16, tradução nossa).

Doherty (1999) ainda cita sobre o impacto cultural incalculável que Hollywood
obteve com o Código, reforçando ainda mais sua importância, apesar de também ter
trago prejuízos.
Segundo informações disponibilizadas no site Super Interessante (2011), o
Código de Hays possuía 16 principais proibições, sendo elas: sexo apresentado de
maneira imprópria; cenas românticas prolongadas e apaixonadas; ridicularizar
funcionários públicos; retratar religiosos de maneira cômica ou pejorativa; filmes com
o tema da escravidão branca; destacar o submundo; ofender crenças religiosas;
referências a doenças venéreas; tornar os vícios atraentes; enfatizar a violência;
tornar o jogo e a bebida atraentes; uso de drogas; nudez; exibir em detalhes métodos
de ação criminosa; retratar gestos e posturas vulgares e miscigenação e alusão ao
amor entre brancos e negros.
A era pre-Code, que, como diz Doherty (1999), não aderiu os regulamentos
rigorosos sobre os temas sexo, drogas, violência e significado moral e, mesmo após
o ano de 1934, onde o Código se tornou mais rígido, Hollywood não deixou de ser
flexível e expressivo. Hollywood, sob o Código, estava cheia de descrença sobre o
mesmo. O Código de Produção estabelecia leis estritas de gravidade moral.
O Código deu a Hollywood estrutura para prosperar economicamente e
amadurecer artisticamente, tornando-se uma mercadoria cultural de grande valor. Os
produtores da indústria cinematográfica garantiam a regulamentação e a proibição
como medida de saúde pública, especialmente após a segunda guerra mundial,
quando Hollywood começou a produzir filmes voltados para os “jovens pecadores”.
Com os acontecimentos dentro e fora da tela, Willian Harrysson Hays foi
chamado para limpar, ou pelo menos deixar a imagem de Hollywood mais respeitável.
Hays era o homem de Hollywood na mira da controvérsia, o oficial que defendia a
indústria de ataques e negociava tratados para cessar as hostilidades. Ele teve um
importante papel na aplicação do Código de Hays.
A indústria Hollywoodiana adotou essa estrutura de censura até ser criada a
Classificação por Alfabeto, hoje conhecida como Classificação de Conteúdo. O
Código de Hays foi abolido oficialmente apenas em 1968.

2.3 Classificação Indicativa por Faixa Etária
Com o passar das décadas, o Código de Hays começou a se conectar com
uma nova etapa de evolução e reforma da mídia, a sociedade também passava por
uma transformação de ideais e dúvidas em relação ao que era censurado, devido á
estes fatores o Código passou a perder suas forças e foi abolido no final da década
de 60.
Oficialmente, a MPAA (Motion Picture Association of America) adotou o novo
sistema de classificação por faixa etária (que perdura até hoje) em novembro de 1968,
a classificação indicativa, de certa forma, pode ser considerada uma “sequela” do
Código de Hays, não possui as exigências e pensamentos da época, porém tem o
intuito de alertar e separar o público com os conteúdos para suas respectivas idades.
Curiosamente, aproximadamente um ano antes da adesão oficial, estreava
Bonnie e Clyde – Uma Rajada de Balas (1967); filme responsável por 'inaugurar' um
novo jeito de fazer cinema em Hollywood.
Durante a Era da Grande Depressão, Bonnie (interpretada pela atriz Faye
Dunaway) e Clyde (interpretado pelo ator Warren Beatty) são dois jovens que se
conhecem de forma inusitada, ambos acabam se apaixonando e juntos se tornam uma
das duplas de assaltantes mais famosas de toda história americana, baseado em fatos
reais, o filme “glamourizava” a vida de um casal criminoso, uma das principais
proibições do ultrapassado Código de Hays.
2.3.1 Relação da Classificação Indicativa com o Marketing
Com base na matéria do site da Assessoria de Comunicação e Imprensa da
FAAC (Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação) (2016), produções
cinematográficas envolvem diversos fatores além das filmagens em si. A escolha do
roteiro, dos atores, diretores e toda a questão administrativa por trás disso fazem parte
do processo de realização de um filme e contribuem para que o produto seja lançado
no prazo e sem problemas, a classificação indicativa faz parte desse processo de
eliminar os problemas envolvidos no conteúdo a ser passado para todo o público em
seu lançamento.
De acordo com os estudos de marketing das maiores produtoras de cinema de
Hollywood, o sucesso ou o fracasso de um filme é decidido na primeira semana após
o seu lançamento. Se o filme não conseguir manter seu público ou aumentar o número
de espectadores previsto, as chances de o filme alavancar após isso são pequenas.
Assim, as principais ações de marketing desenvolvidas são pensadas para convencer
o público a assistir à produção o quanto antes, fazendo com que o produto pareça ser
“imperdível”.
Em meio a tantos fatores, é perguntada qual a relação clara e objetiva do
marketing com as classificações indicativas. Possuindo o intuito de alertar, a
classificação indicativa entra em contato com a sociedade e suas ideias, tendo assim
como resultado a aprovação e conforto do público, o marketing está presente em todo
espaço e assim como a classificação de conteúdo, separa o seu público em nichos.
A eliminação dos problemas está no conforto e aceitação do público, os nichos
na definição resumida do marketing são “um mercado menor dentro de outro maior”,
um filme que contém violência e sexo explícito com inadequações extremas é
classificado como proibido para maiores de 18 anos (Adults Only), ou seja, passada

para a visão na cinematografia, a classificação indicativa (mercado menor) está dentro
do filme a ser passado (mercado maior).
3. METODOLOGIA
Para realizarmos o estudo de caso, aplicamos um questionário de pesquisa
quantitativa, sendo assim, é composto por perguntas abertas e fechadas. Em relação
aos entrevistados, o questionário é direcionado para o público de todas as idades.
A pesquisa teve o intuito de coletar os dados dos entrevistados analisando suas
respostas em relação ao Código de Hays e suas sequelas atuais. Através das
questões, foi analisado se o público (independentemente de sua idade) possuía
conhecimento sobre os anos de censura e a falta de expressão nas décadas passadas
da tão consagrada Hollywood, e se, a classificação de conteúdo (conhecida como uma
sequela do HaysCode atualmente) cumpriu o seu objetivo de educação e alerta ao
público que assiste tais conteúdos, sendo adequados ou inadequados para a suas
respectivas idades.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir de questões quantitativas, utilizando a plataforma Google Forms, a
pesquisa teve como objetivo analisar o conhecimento do público sobre um pouco do
contexto histórico de Hollywood e os motivos do mesmo se tornar influência mundial
na empresa cinematográfica.
O questionário obteve um total de 30 respostas e foi formado por tais questões:
Gráfico 01: O conhecimento do público sobre o contexto histórico de Hollywood: pre-Code e Código
de Hays

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018

A partir da questão feita pôde-se verificar que a maioria do público questionado
não conhece a fundo o contexto histórico de Hollywood, o Código de Produção. Uma
minoria, composta por 9,4% das respostas, sabe e conhece sobre o assunto. Com
isso pode-se dizer que a empresa cinematográfica soube utilizar dessa ferramenta
para impulsionar sua ascensão e, analisando os pontos negativos trazidos da mesma,
soube, de certo modo, esconder do público futuro, mantendo sua imagem em bom
estado.

Gráfico 02: Meios do qual o público ganhou o conhecimento sobre o Código de Produção

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018

Por meio das respostas da questão anterior é possível analisar que, quase toda
a minoria conhecedora sobre o contexto histórico de Hollywood, que se baseia no
Código de Produção, conseguiu seu conhecimento por meio da internet, concluindo
que esse é a maior fonte das informações sobre.
Gráfico 03: A aceitação do público sobre método de classificação indicativa

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018

A questão se relaciona com a aceitação do público sobre o novo método de
censura, a classificação indicativa, onde, das 30 respostas obtida, 93,3% concordam
com a aplicação desse novo método. Sendo assim, Hollywood consegue continuar
suas produções sem se basear em proibições, mas sim em alertar seu público sobre
os temas abordados em cada uma de suas produções.
Com a aplicação desse questionário foi possível analisar melhor a opinião e
conhecimento do público sobre as ferramentas de marketing utilizadas por Hollywood
para conquistar sua ascensão, confirmando que a cidade cinematográfica soube como
utilizar as mesmas para manter sua imagem em bom estado diante do público.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como
Hollywood se tornou influencia mundial e chegou a sua ascensão mesmo em meio a
problemas sociais externos e a tanta censura e restrições, uma das hipóteses foi pela
aplicação do Código de Produção (Pre-Code e Código de Hays) e outra pela aplicação
da Classificação indicativa (separar os nichos).
O questionário com perguntas quantitativas conseguiu mostrar que foram pelas
ferramentas de marketing (aplicação do Código de Hays e das faixas etárias) que ela
chegou a ascensão se tornando a grande influência que é hoje. Para mais, também
foi evidenciado que as mídias da época como a televisão e rádio também contribuíram
para esse processo o que ajuda a justificar o fato do Porquê ela cresceu tanto naquela
época.
Dada à importância do assunto, torna-se necessário o desenvolvimento de
formas de se saber o motivo pela qual Hollywood tem toda essa fama no século atual.
Nesse sentido, a influência de mídias sociais e ferramentas de marketing como o
marketing institucional se torna indispensável para empresas que querem crescer no
mercado e se tornarem grandes influencias.
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RESUMO
O modelo de construção de edifícios wood frame está presente no Brasil há mais de 30 anos e
se estabeleceu como alternativa à construção em alvenaria. É um sistema que trabalha com uma trama
de madeira aparelhada com peças horizontais, verticais e inclinadas que se encaixam. Apesar de estar
a tantos anos no mercado brasileiro, as 16 principais empresas estão concentradas no Sul e Sudeste
do país. Esse modelo de construção é um exemplo de negócio que está ancorado por uma tendência
ideológica, neste caso, o conceito de sustentabilidade ambiental. O problema de pesquisa está
circunscrito à restrita distribuição geográfica das empresas no Brasil. A alegação da literatura quanto à
distribuição restrita transita pelo argumento da otimização da logística e da disponibilidade de matéria
prima. No entanto, há um componente construído pelo par consciência ecológica e negócios
sustentáveis que precisa de uma investigação sistemática para encontrar outros nichos explicativos e
novos espaços de mercado.
Palavras-chave: wood frame, edificações, sustentabilidade.

ABSTRACT
The model of building construction denominated wood frame has been present in Brazil for more
than 30 years and has established itself as an alternative to traditional construction. It is a system that
works with an elaborate wooden frame with horizontal, vertical and inclined pieces that fit together.
Despite being so many years in the Brazilian market, the 16 main companies are concentrated in the
South and Southeast of the country. This model of construction is an example of a business that is
anchored by an ideological tendency, in this case, the concept of environmental sustainability. The
research problem is inserted in the discussion about the restricted geographical distribution of the
companies in Brazil. The literature's claim regarding the restricted distribution transits the argument of
the optimization of logistics and the availability of raw material. However, the relationship between
ecological awareness and sustainable business needs a systematic investigation to find other
explanatory niches and new market spaces.
Keywords: Wood Frame, buildings, sustainability.

1. INTRODUÇÃO
Ao idealizar um partido arquitetônico e iniciar o desenvolvimento de um projeto,
é necessário executar uma coleta de informações, na qual são levados em
consideração muitos pontos indispensáveis, desde a finalidade do edifício, até mesmo
os materiais utilizados e a mão de obra a ser empregada. Entre os pontos
considerados, a técnica construtiva a ser adotada é geralmente o primeiro item a ser
avaliado, tanto por razões de execução do projeto, quanto pelo processo decorrente
dele.
Segundo Powell, Tilotta, Martinson (2008) (apud MOLINA; CALIL JUNIOR,
2010), uma casa ideal deve ser confortável, segura, resistente a desastres, durável,
eficiente e sustentável. Para isso, uma alternativa à alvenaria convencional pode ser
o modelo de construção Wood Frame.
O Wood Frame é o método de construção de edifícios, comum nos Estados
Unidos, para projetos de casas, apartamentos, edifícios comerciais e industriais.
Podem ser construídos edifícios com até cinco andares. As residências em Wood
Frame se mostram econômicas, com bom isolamento térmico e conforto significativo
(GISAH e THOMPSON, 2011).
As construções com técnicas de Wood Frame chegaram ao Brasil com os
imigrantes alemães na forma de construção em prateleiras, isto é, uma trama de
madeira aparelhada com peças horizontais, verticais e inclinadas que se encaixam.
(BENSON, 1997; FUTURENG, 2012). A construção de casas de madeira foi muito
utilizada nas regiões Sul e Sudeste em função da disponibilidade de matéria prima,
como o pinheiro do Paraná (MEIRELLES, 2005).
As técnicas para a construção do tipo Wood Frame se estabelecem como
alternativa importante para os tempos atuais que valorizam a sustentabilidade
ambiental, pois são construções que desenvolvem baixos impactos ambientais,
econômicos e de rápida execução, com redução do desperdício de materiais e baixo
custo energético.
Uma proposta da década de 1980, o Wood Frame para residências apresentou
uma técnica construtiva industrializada, durável, estruturada em perfis de madeira
reflorestada tratada, formando painéis de pisos, paredes e telhados que são
combinados e/ou revestidos com outros materiais. O objetivo dessa técnica é de
aumentar os confortos térmicos e acústicos, além de proteger a edificação das
intempéries e também contra o fogo. Esta técnica construtiva já é muito difundida em
países desenvolvidos, nos EUA, por exemplo, é utilizada em 95% das casas
construídas.
Com isso, o objetivo principal deste trabalho é inventariar a implantação do
Sistema Wood Frame no utilizado no Brasil, destacando a temporalidade e a
localização das empresas, desde a década de 1980.
O Problema de Pesquisa para esse trabalho é sintetizado pela questão:
Quando as principais empresas que exploram o Sistema Wood Frameno Brasil se
estabeleceram como negócio e qual a sua distribuição geográfica?
O trabalho se justifica como estratégia de avaliação do quanto tempo o Sistema
Wood Frame precisou para se instalar no Brasil como alternativa inovadora para a
arquitetura, bem como sua melhor distribuição geográfica.

2. WOOD FRAME
O sistema construtivo Wood Frame faz parte dos tipos de construção que
evitam desperdícios, pois não precisam que as paredes sejam quebradas para passar
as tubulações e também dispensam o uso de formas para pilares e vigas, já que as
próprias paredes são estruturais.
É constituído por perfis de madeira estruturados, formando placas vazadas que
são posteriormente fechadas por painéis de vedação, normalmente de OSB (painéis
de tiras de madeira orientadas) (Figura 1). Os perfis são feitos com madeira de
reflorestamento, o que contribui para que o processo seja considerado ecológico.
O Sistema Wood Frame permite a construção de edificações de até
cinco pavimentos com total controle dos gastos já na fase de projeto, devido à
possibilidade de industrialização do sistema (MOLINA, CALIL J., 2010). A madeira é
utilizada, neste caso, principalmente como estrutura interna de paredes e pisos,
proporcionando uma estrutura leve e de rápida execução, pois os sistemas e
subsistemas são industrializados e montados por equipes especializadas, em
momentos definidos da obra, e de forma independente.
Figura 1: Camadas do Wood Frame.

Fonte: www.archdaily.com.br

Apesar do material que oferece sua estrutura e seu nome, o sistema construtivo
Wood Frame (Figura 2), não precisa necessariamente parecer com o acabamento de
uma sustentação de madeira. A chapa de OSB pode receber uma retificação que
acaba dando um aspecto semelhante ao das casas construídas em alvenaria ou
concreto.

Figura 2: Montagem Wood Frame.

Fonte: www.construindodecor.com.br

3. SISTEMA WOOD FRAME E ALVENARIA, ESTUDO COMPARADO
Wood Frame, por ser uma técnica sustentável a seco, traz uma redução
significativa na mão de obra e nos resíduos também, gerando apenas 25% do que é
produzido em um canteiro de obra comum (AMORIM, 2015).
Entre muitas outras, destacam-se algumas vantagens ao escolher a técnica
wood frame, como redução do tempo de obra, utilização da madeira de
reflorestamento que é uma matéria prima renovável, durabilidade e eficiência das
construções, estabilidade do preço, flexibilidade e conforto (SOUZA, 2012).
Em relação ao design da casa, esta técnica também apresenta algumas
vantagens. Segundo Souza, (2012):
Casas “Wood frame” são econômicas e ótimo isolamento térmico que
proporciona o máximo conforto. Além disso, este sistema de construção
permite estilos de arquitetura dos mais variados e tradicionais à arquitetura
futurística.

Figura 3: Residência em Wood Frame em Curitiba

Fonte: www.casaskurten.com.br/ 2018

Os elementos construtivos podem ser produzidos em diferentes graus de
industrialização, o processo construtivo é racionalizado, reduzindo o desperdício de
material. Este sistema permite flexibilidade do projeto, inclusive modificações futuras.
Pelo fato de haver espaços vazios entre as placas de madeira, facilita a instalação
elétrica e hidráulica. (SANCHES, 1995)
Uma possível solução para aumentar a utilização do Sistema Wood Frame,
seria a divulgação dessa técnica. Segundo Souza (2008):
[...] além das poucas desvantagens em relação aos demais sistemas
(Alvenaria e madeira de lei) trata-se de uma construção de casas de madeira
de alta tecnologia, qualidade, velocidade, flexibilidade, conforto térmico e
acústico e com preço competitivo. Portanto a divulgação e conscientização
da população em relação às técnicas e materiais podem mudar a realidade
brasileira em termos de habitação.

Por mais que haja muitas vantagens, há algumas situações que vem
concorrendo negativamente para o crescimento dessa técnica no Brasil. Por exemplo,
as construções em Wood Frame têm um limite de cinco pavimentos por edificação;
outro exemplo está relacionado ao estado de preconceito quanto a qualidade e custos
dessa nova técnica no Brasil, limitando sua distribuição geográfica e
consequentemente sua exploração comercial.
Vale destacar nesse trabalho um pouco da historicidade dos escritos sobe
ambiente e sustentabilidade nos anos de 1980 e 1990, quando havia um movimento
importante capitaneado pela publicação de Gaia de Lovelock em 1979, O ponto de
mutação de Capra em 1982, ratificados pelo Relatório Brundtland em 1987, que
alertavam o mundo para que se pensasse em alternativas sustentáveis para o
desenvolvimento. Com a Conferência da ONU Rio 1992 esse movimento se
consolidou e ampliou os discursos sobre sustentabilidade e movimentou o meio

empresarial para investimentos em produtos inovadores e sustentáveis. (VISSER,
2012)
4. MATERIAL E MÉTODOS
O levantamento de dados sobre as empesas que oferecem os produtos e
serviços de wood frame no Brasil foi desenvolvido a partir da Plataforma de Pesquisa
online Google.
Foi utilizado o descritor Empresas Wood Frame Brasil e coletados os dados das
primeiras 10 páginas de pesquisa. Os dados considerados válidos para esta pesquisa
precisaram mostrar:
- Nome da Empresa (fantasia ou razão social);
- Ano de Abertura da Empresa;
- Local de instalação física.
Os dados foram organizados em um quadro com informações temporais e
geográficas para cada empresa visitada online. Um modelo gráfico temporal foi
desenvolvido, bem como um mapa com a distribuição geográfica dessas empresas.
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Quadro 1 apresenta as Empresas de Wood Frame referenciadas nas dez
primeiras páginas da plataforma de busca Google, sob descritor Empresas Wood
Frame Brasil. Neste quadro destacam, além do nome fantasia da Empresa, seu ano
de abertura comercial e o Estado brasileiro que abriga sua sede física.
Quadro 01: Empresas de Wood Frame do Brasil segundo o ano de abertura
comercial e distribuição geográfica.
Ano
Empresa
Estado
1982
Casas Kurten
Paraná
1983
Ecoshaus
Paraná
1983
VGR
São Paulo
1988
Casas Curitiba
Paraná
1988
Casas Curitiba
Rio de Janeiro
1990
Centro de Tecnologia de edificações
São Paulo
1993
Pinusplac
Rio Grande do Sul
2001
TWBrasil
Paraná
2003
Ragaframe
Paraná
2003
Stamade
São Paulo
2009
Bolsoni
Santa Catarina
2009
ArestoArquitetura
São Paulo
2009
Tecverde
Paraná
2010
Construtora Roberto Ferreira
Rio Grande do Sul
2012
Elemental construtora
Minas Gerais
2012
Alicerce
São Paulo
Fonte: https://www.google.com.br, 2018.

Com base do Quadro 1, foram gerados dois modelos gráficos (Figura 4 e 5),
que mostram a distribuição temporal e geográfica das Empresas, respectivamente.
A Figura 4 mostra que houve um fluxo homogêneo de criação de Empresas
Wood Frame no Brasil, com 1 ou 2 empresas sendo abertas ao longo dos anos, a
partir de 1982, com um acumulado de 16 empresas até 2012 e que permanecem
ativas até os dias atuais.
Figura 04: Distribuição temporal das Empresas woodframe no Brasil, relação entre ano de abertura e
acumulados temporais.

Fonte: https://www.google.com.br, 2018.

O Perfil da Figura 4 mostra a temporalidade de um produto ambiental alertado
pelos teóricos da sustentabilidade apresentados por Visser (2012), pois acompanha a
historicidade dos escritos sobe ambiente e sustentabilidade nos anos de 1980 e 1990,
justificando assim a criação das Empresas wood frame e o sucesso do negócio até os
dias atuais.
Figura 05: Distribuição geográfica das Empresas Wood frame no Brasil até 2012.

Fonte: https://www.google.com.br, 2018.

A Figura 5 mostra a distribuição geográfica das Empresa Wood frame no Brasil,
concentradas nas Regiões Sul e Sudeste: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Estes resultados concordam Meirelles
(2005) que apontou a questão da disponibilidade de matéria prima madeira do pinheiro
do Paraná como elemento logístico limitador da expansão desse tipo de empresa para
além das Regiões Sul e Sudeste do Brasil.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Sistema Wood Frame apresentado neste trabalho como alternativa ecológica
à construção em alvenaria mostrou que se estabeleceu no Brasil como uma case de
sucesso, com empresas presentes no mercado há mais de 30 anos.
No entanto, há uma distribuição geográfica ainda concentrada nas Regiões Sul
e Sudeste, talvez justificada pela logística da matéria prima. Esse argumento precisa
ser sistematizado em novas pesquisas, visto que pode estar ligado a uma questão
cultural brasileira quanto o uso de edificações de madeira.
Para o momento, é pertinente mostrar que o negócio Wood Frame está se
estabelecendo como um negócio alternativo para a construção de moradias e com
tecnologías inovadoras e avançadas que acompanham a história do conceito de
sustentabilidade ambiental e a perceção social das preocupações com o habitar
humano.
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RESUMO
A dissertação deste artigo é baseada na aplicação dos estudos de Sigmund Freud para
entender e explicar o comportamento do elenco fictício de “Angústia”, de Graciliano Ramos e “A hora
da estrela”, de Clarice Lispector. O objetivo é promover um debate científico acerca da construção
psicológica das personagens para obtermos um panorama geral das suas ações e filosofias, e o que
as ocasionou. Este trabalho será realizado por meio de paralelos entre as obras literárias e as teorias
de Freud.
Palavras-chave: literatura; Lispector; Ramos; psicanálise; comportamento.

ABSTRACT
This dissertation is based on the application of studies produced by Sigmund Freud to
understand and to explain the behavior of the fictitious cast of “Angústia”, written by Graciliano Ramos
and “A hora da estrela”, written by Clarice Lispector. The final goal is to promote a debate towards the
psychological construction of the characters to achieve a global panorama of their actions and
philosophies, as much as what caused them. Parallels between these literary products and Freud’s
theories will do it.
Keywords: literature; Lispector; Ramos; psychoanalysis; behavior.

1. INTRODUÇÃO
Neste artigo, serão utilizados os conceitos-base das teorias de
desenvolvimento humano do psicanalista Sigmund Freud para proporcionar ao leitor
uma compreensão mais científica acerca do comportamento das personagens que
compõem as obras “Angústia”, de Graciliano Ramos e “A hora da estrela”, de Clarice
Lispector.
Os estudos de Freud influenciaram grandes autores de diferentes mídias no
que diz respeito à construção dos seus elencos ficcionais, explícita ou implicitamente.
As teorias do psicanalista se tornaram extremamente populares e acabaram por se
inserir nas mais diversas culturas do mundo, ainda que superficialmente em alguns
casos. O artigo oferecerá uma análise das personagens principais das obras literárias
citadas acima, justificando suas ações e índole comportamental de acordo com
apontamentos que Freud descreveu em seus estudos.
Apesar de focado na dissolução da psique das personagens, o artigo também
fará breves paralelos com a situação psicológica e emocional dos autores no momento
em que estes efetivaram suas obras, sempre embasando a argumentação teórica em
conceitos reconhecidos pela comunidade científica da área de psicanálise e
psiquiatria. Mediante essas relações entre criador e produto, se tornará mais fácil
compreender não apenas o conteúdo em si, como também o que levou a sua
concepção.
É esperado, ao final do artigo, que o leitor obtenha uma visão diferenciada
acerca das duas obras, partindo de um fundamento mais racional. Almeja-se também
a absorção das teorias de Sigmund Freud como um objeto de valor teórico que pode
ser aplicado ao seu cotidiano, limitando-se não somente à análise de personas
distantes, mas também do próprio meio de convívio e, se possível, de si mesmo.
2. CONTEXTUALIZAÇÃO DE “ANGÚSTIA”
O livro "Angustia" retrata uma existência desconectada com o desejo, a visão
e interpretação de um ser que busca a essência num meio onde se valoriza o externo,
onde os valores dos bens materiais superam a índole, o caráter e a essência,
provocando a todo momento um questionamento acerca do modo de ser e estar no
mundo.
A obra, com uma linguagem objetiva, apresenta o narrador-personagem Luís
da Silva, um ser miserável, solitário e ciumento capaz de fazer loucuras pela sua
amada e vizinha, Marina, que foi seduzida por Julião Tavares, personagem rico e
poderoso. Assim começa a trama e a ira de Luís, que é consumido pela raiva e ciúmes
e por conta disso, termina por matar o seu rival. Um romance da década de 30 que é
marcado pelo negativismo e fortes emoções, tendo a influência social e política da
época.
A mola propulsora é o descontentamento e a revolta. A angústia que se faz
presente no livro é um pedido de socorro, uma maneira de mostrar o que está errado
(ou que tudo está errado), misturando fatos do passado e do presente.
Em relação à carência de profundidade psicológica de suas personagens,
julgo ser uma afirmação injusta porque, até mesmo em Vidas secas, romance
menos subjetivo do que Angústia, tem-se um equacionamento íntimo das
personagens condizente, diga-se, com sua caracterização anímica, ou seja,
a seres simples, o retrato de uma psique igualmente simples e permeada de

preocupações de ordem aparentemente rudimentar, o que, inclusive, torna o
texto mais verossímil. (DE FREITAS, 2013, p. 3)

É de suma importância ressaltar que esta história é atemporal. As narrações,
apesar de escritas de acordo com a linguagem da época, ainda refletem a realidade
brasileira de maneira quase verossímil: a ideia do amor unido ao ciúme, a pretensão
de posse da pessoa amada, e principalmente, o dinheiro como fator de viabilização
para se alcançar os objetivos programados.
3. CONTEXTUALIZAÇÃO DE “A HORA DA ESTRELA”
Na obra “A hora da estrela”, a autora Clarice Lispector aborda a questão da
migração nordestina no Brasil por meio da história da personagem principal, Macabéa,
que muda para o Rio de Janeiro em busca de novas oportunidades e acaba se
deparando com uma realidade completamente distinta da que a mesma imaginava.
A trama se mostra atual, mesmo que produzida há algumas décadas, visto que
a migração nordestina ainda é algo recorrente no Brasil. Os mesmos problemas
encarados por Macabéa são vivenciados diariamente por aqueles que realizam a
migração, como o preconceito, a fome e a miséria.
A recepção aos nordestinos em São Paulo, desde os precursores até os dias
atuais, sempre foi carregada de muita discriminação e preconceito,
estigmatizando-os como “Baianos” ou “Cabeça Chata”. O estudo de Maura
Penna (1992) trata da identidade do nordestino em São Paulo e aborda o
preconceito que ele enfrenta. A autora faz um levantamento, na imprensa, de
diversos artigos e situações que mostram a xenofobia dos paulistanos.
(GOMES, 2011, p. 8).

Outro ponto muito marcante e presente em toda a obra é a escrita intimista.
Segundo estudos de Mota (2006), este momento na literatura é marcado pela “volta a
si mesmo” onde os autores passam a abordar em suas produções literárias assuntos
presentes em seu íntimo, seja algo que ocorreu durante sua infância ou no decorrer
de sua vida. Clarice busca, na maioria de suas obras, expor os sentimentos do
personagem; ela explora de maneira sutil o interior destes, por meio de uma narrativa
lenta, que vai se “desenrolando” com o passar de páginas.
A partir de 1945, existe um grupo de artistas que desenvolvem suas obras
literárias a partir de uma linha psicológica e intimista. O autor desvia os olhos
dos problemas que afligem as classes menos favorecidas, das mazelas de
um sistema social injusto, e volta-se para si mesmo. Essa volta para si pode
transparecer de várias formas: através do retorno à infância nos domínios do
sonho ou pesadelo, ou em estados de alma recorrentes no indivíduo. (MOTA,
2006, p. 36).

Em sua literatura, Clarice Lispector provoca uma combinação de sentimentos
no leitor. De acordo com Mota (2006), os textos de Clarice aguçam os pensamentos
do leitor e causam questionamentos e até certa estranheza, que se transforma em
conhecimento sobre questões da humanidade e da existência. “A força da sua
linguagem e a intensidade das emoções circunda o leitor, provocando, no mínimo,
incômodo e estranhamento (...)”. (MOTA, 2006, P.41).

Segundo estudos de Borges (2014), a crítica político-social esteve presente em
diversas obras da autora Clarice Lispector, contudo o enfoque era nos temas
psíquicos dos personagens.
Ao acompanhar o percurso produtivo de Clarice Lispector, descobrimos que
a questão social abrange toda a produção da autora, não sendo, a nosso ver,
uma novidade do seu último romance A hora da estrela. (BORGES, 2014, p.
11).

Em “A hora da estrela”, essa crítica aparece em toda a obra e torna-se ainda
mais marcante quando alinhada a características intimistas da personagem principal
que transparecem certa agonia em que lê a obra.
4. FUNDAMENTOS DE FREUD
Sigmund Freud mostrou suas teorias ao mundo no século XIX, as quais
permanecem vivas até os dias de hoje. A fim de evitar a incompreensão do leitor em
relação à dissertação do artigo, serão apresentados breves resumos das principais
teorias do psicanalista para que assim torne-se democrática a leitura dos textos.
Teoria do inconsciente: para Freud, a mente inconsciente é o lugar onde
guardamos tudo o que nos é considerado irrelevante ou extremamente ameaçador,
como algumas memórias da infância e/ou traumas. Ele acreditava que esse conteúdo
nos influencia implicitamente, já que não se manifesta na nossa consciência, porém
ocupa um espaço consideravelmente maior no cérebro em relação ao nosso estado
lúcido;
Composição da personalidade: o segundo princípio freudiano é a composição
da personalidade por três elementos distintos, que são o ID, ego e superego. O ID é
completamente primitivo e já se manifesta desde o útero materno, o que seria o
“instinto”: age por impulsos e desejos. O ego é responsável pela percepção da
realidade, o que consequentemente o torna mediador do ID e do superego,
reprimindo-os ou alimentando-os de acordo com a situação em que o indivíduo se
encontra. Já o superego é o fator determinante da moral do ser humano, ou seja, cabe
a ele a compreensão do certo ou errado de acordo com os valores aprendidos na
sociedade vigente;
Teoria psicossexual: esse estudo utiliza da delimitação da infância em fases
essenciais, todas essencialmente atreladas à sexualidade humana. São elas: oral
(nascimento até um ano, onde a percepção de mundo do bebê é feita pela boca), anal
(um a três anos, estágio em que há indispensabilidade do controle da bexiga e das
evacuações), fálica (3 a 6 anos, onde o foco da energia se concentra nas genitais,
consequentemente, liberando os primeiros impulsos de reprodução), latente (6 a 11
anos, estágio em que a criança desenvolve e aprimora suas habilidades sociais com
círculos externos) e genital (11 a 18 anos, onde se inicia a puberdade e o interesse
afetivo-sexual.
Teoria dos mecanismos de defesa: um conjunto de mecanismos inerentes ao
ser humano que o protege de possíveis danos psicológicos. São ativados quando o
indivíduo se vê perante uma situação em que este visualiza riscos a sua sanidade
mental. São nove elementos ativáveis, sendo estes: negação (proposta de recusa à
realidade), repressão (encaminhamento de traumas ou experiências conflitantes ao
subconsciente), deslocamento (o indivíduo se vê ameaçado por algo específico mas
desloca o foco do seu sentimento para alguém menos ameaçador ou para um objeto),

projeção (designa a própria culpa a outros indivíduos ou fatores), reativação
(expressão oposta do que se sente, verdadeiramente), intelectualização (restrição
proposital de sentimentos e emoções), racionalização (tentativa de desnaturalizar um
sentimento ou emoção, analisando-a de forma científica) e sublimação (expressa-se
como uma tentativa de compensação da própria culpa por meio do auxílio a outros
indivíduos que a pessoa julga estarem em situações semelhantes as suas).
A partir deste momento, o artigo apresentará análises de algumas personagens
das obras “Angústia” e “A hora da estrela” baseadas nas teorias que Sigmund Freud
desenvolveu enquanto psicanalista.
5. ANÁLISE DO ELENCO DE “ANGÚSTIA”
O personagem principal, Luís, é um homem oprimido, nascido no interior de
Alagoas e atua como funcionário público em São Paulo. É frustrado com suas
experiências marginais da infância e isso desencadeou uma personalidade miserável,
obsessiva (claramente visível em sua busca pela atenção de Marina, a mulher pela
qual ele se convence estar apaixonado) e ligeiramente sociopata. Alguns trechos da
obra permitem a interpretação de que o protagonista também possui traços de
esquizofrenia. Luís tem uma personalidade completamente perturbada; martiriza-se
constantemente e abomina sua rotina medíocre, acreditando piamente que merecia
ser um escritor reconhecido graças às suas superações de vida e estilo de escrita
único.
Em duas horas escrevo uma palavra: Marina. Depois, aproveitando letras
deste nome, arranjo coisas absurdas: ar, mar, rima, arma, ira, amar. Uns vinte
nomes. Quando não consigo formar combinações novas, traço rabiscos que
representam uma espada, uma lira, uma cabeça de mulher e outros
disparates. Penso em indivíduos e em objetos que não têm relação com os
desenhos: processos, orçamentos, o diretor, o secretário, políticos, sujeitos
remediados que me desprezam porque sou um pobre-diabo. (RAMOS,
Graciliano, 1936, p. 4)

O personagem assume responsabilidades desde muito jovem e tem sua
infância "roubada". Luís chega a passar fome quando criança e tem seu processo de
amadurecimento acelerado por conta do falecimento do pai. Por ter enfrentado o
abandono em vários momentos de sua vida, Luís é inconscientemente forçado a
reprimir (mecanismo de defesa já citado anteriormente) suas emoções relacionadas
ao afeto humano, o que resulta em um adulto que desconhece o amor e associa a
imagem do matrimônio à ideia de posse. Como agravante, o protagonista desconhece
as figuras materna e paterna (reconhecidas como o primeiro e mais importante vínculo
afetivo que o ser humano deve desenvolver), percepção esta que “bloqueia” sua
capacidade de sentir empatia, impede-o de desenvolver confiança por qualquer
indivíduo e o coloca em um estado constante de paranoia, no qual Luís se vê como
alvo de conspirações e zombaria.
A afirmação de que o protagonista possui traços psicóticos sustenta-se no fato
de que este eliminou, sem remorsos, o homem pelo qual Marina havia se vinculado
por enxerga-lo como uma ameaça a sua integridade e honra. Além deste caso, Luís
não demonstra incômodo ao citar que dorme em meio a ratos e baratas, o que nos
leva a pensar que a integridade do seu superego está comprometida ao não expressar
repulsa pela ideia de dividir um espaço com animais socialmente considerados

repugnantes. Em um polo extremo, cogita-se que a própria narrativa seja um delírio
do personagem.
Graciliano Ramos quis expressar, em sua obra “Angústia”, seu
descontentamento com a sociedade vigente da época. Segundo a professora Ana
Paula de Araújo, “(...) a história é dotada de diversas simbologias que fazem
referência à situação social, ao sistema político, e ao mesmo tempo discute a
existência humana, as relações sociais, o psicológico, etc”. Apesar de utilizar da
psicologia como linha de construção do enredo do livro, ela funciona como uma
metáfora para o mercado capitalista, no qual os mais abastados (Julião Tavares, o
homem com quem Marina se casou) exercem poder sobre os desfavorecidos,
despertando ou sua revolta, ou sua conformidade. O autor, então, utilizou
graciosamente seu conhecimento antropológico para criticar, implicitamente, o meio
em que vivia.
6. ANÁLISE DO ELENCO DE “A HORA DA ESTRELA”
Ao analisar a personagem principal da obra “A hora da estrela”, Macabéa,
percebe-se que durante sua infância, a personagem que nasceu no sertão nordestino
sofreu grande repressão de suas vontades por parte de seus familiares. Com o
falecimento de seus pais (espelhos de projeção social, os quais foram suprimidos por
conta de uma fatalidade), Macabéa passa a viver sob os cuidados de uma tia que
oprime todos os atos considerados, por ela, ultrajantes no desenvolvimento da
criança, como brincar, ter um animal de estimação, entre várias outras expressões
que Freud aponta como essenciais para a concepção de uma mente saudável. A tia
faz de Macabéa uma menina amedrontada, que somente pode realizar trabalhos
domésticos, além de promover agressões físicas e psicológicas constantes, muitas
vezes pelo fato da menina reivindicar as necessidades básicas de qualquer criança.
Em sua adolescência, a personagem principal tem sua sexualidade também
reprimida pela tia, que não permite o desenvolvimento de relacionamentos com outras
pessoas (eliminação do engajamento social, que pode resultar desde timidez até
problemas na fala) e a compara com prostitutas por querer desfrutar de atos de afeto
e carinho providos por figuras masculinas, as quais a protagonista pouco teve
interação durante sua vida. Macabéa, portanto, passou sua infância e adolescência
privada de realizar suas próprias escolhas (o que gera dependência emocional) e
vítima de violência, tanto verbal quanto física, o que refreou seu desenvolvimento
social e emocional. A questão da sexualidade como objeto de desprezo colabora
ativamente com a fragmentação da autoestima da personagem e com a projeção das
suas emoções de forma desfocada e confusa, apontado como sistema de defesa por
Freud, mais especificamente, deslocamento.
Ao mudar-se para o Rio de Janeiro, a nordestina encontra diversas dificuldades
com as quais ela tem de lidar sozinha, como o preconceito e poucas oportunidades
de emprego. A personagem encara essas questões com conformismo e alienação,
que são frutos de seu passado de opressão, e passa a aceitar que as condições de
vida por ela vivenciada, são as melhores a ela oferecidas. Freud determina essa
atitude como uma tentativa de autopreservação, visto que mesmo quando oferecidas
oportunidades que impulsionariam o crescimento social de Macabéa, esta se recusa
a aceita-las, atitude justificada pelo medo inconsciente de rejeição por parte do seu
círculo social já estabelecido.

Essa moça não sabia que ela era o que era, assim como um cachorro não
sabe que é cachorro. Daí não se sentir infeliz. A única coisa que queria era
viver. Não sabia para quê, não se indagava. Quem sabe, achava que havia
uma gloriazinha em viver. Ela pensava que a pessoa é obrigada a ser feliz.
Então era. (LISPECTOR, 1977, p. 28)

A hora da estrela foi o último livro escrito por Clarice Lispector, que se
encontrava em estado melancólico por conta das complicações que seu câncer de
ovário trazia, já em estágio avançado. Ao tomar ciência deste fato, é possível concluir
que a obra refletiu, proporcionalmente, a relação de Clarice com a desesperança e
com o determinismo. A narrativa tende a se encerrar de maneira agradável, mas é
interrompida brutalmente pelo acidente fatal da protagonista. Essa relação de morte
inesperada no momento em que Macabéa se encontrava tão esperançosa como
nunca fora expressa o sentimento de revolta da autora com a sua enfermidade, que
ceifava rapidamente sua vida de maneira precoce.
7. CONCLUSÃO
Após a leitura do artigo, abstrai-se que a construção da psique de um
personagem literário é, muitas vezes, preparada pelo autor de forma com que suas
ações e filosofias de vida sejam compreensíveis visto suas experiências retratadas na
respectiva obra. É possível compreender que, assim como na realidade, tudo leva a
uma determinada situação que se conclui de acordo com o arcabouço cultural de cada
indivíduo, e que esta pode construir sua personalidade de maneira inconsciente,
variando de acordo com o grau de importância que suas faculdades mentais
atribuíram ao acontecimento.
O leitor encerra a leitura desta dissertação com a percepção de que há muito
mais a se absorver de uma obra literária do que apenas o que ela lhe oferece
superficialmente. Quando analisada de maneira científica, embasada em teorias que
explicam o comportamento humano, uma narrativa pode se tornar muito mais
profunda do que aparenta ser, à primeira vista. É evidente que essa análise só pode
ser realizada quando o contexto lhe oferece informações suficientes para chegar a
determinadas conclusões, mas acima de qualquer obra em particular, a capacidade
de realizar este processo se estabelece quando há conhecimento suficiente acerca,
mas não somente, de temas como psicologia, psicanálise e relações sociais; a
intenção dos autores deste artigo foi, justamente, proporcionar ao leitor um olhar
diferenciado sobre os produtos que este consome das mídias em geral.
A utilização das teorias de Sigmund Freud como base para analisar as obras
“Angústia”, de Graciliano Ramos e “A hora da estrela”, de Clarice Lispector, não tem
como propósito modificar a interpretação pessoal do leitor sobre essas produções
literárias, apenas trazer o foco para o âmbito científico e deixar, por um momento, a
questão emocional como segundo plano. Espera-se, também, que os conhecimentos
adquiridos deste artigo sejam aplicados na rotina do leitor em relação a como este se
vê socialmente, assim como os integrantes dos seus círculos sociais.
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RESUMO
A metodologia do desenvolvimento pela passa pela caracterização química e metalográfica do
aço do aço de alta resistência e baixa liga Dual Phase DP 600. Foi elaborado nos corpos de provas a
proposta de tratamentos térmicos por normalização e têmpera, foram feitos ensaios de tração, análise
metalográfica das amostras recebida e tratadas. Os resultados obtidos dos ensaios de tração
mostraram que as amostras temperadas atingiram o dobro do limite de resistência amostra como
recebida e bem superior ao normalizado, as microestruturas das fraturas variaram entre dimples e
regiões espelhadas. A microestrutura resultante do material como recebido apresentou ferrita poligonal
e ilhas de martensita. As amostras normalizadas apresentaram uma complexa formação de
martensita/austenita chamado de MA. Fases complexas com a presença de austenita retida foram
observadas em amostras temperadas. O trabalho mostrou-se uma complexidade de fases e
microconstituintes que pode alterar os resultados nos ensaios.
Palavras-chave: Aço DP600; Tratamento Térmico; ULSAB; Indústria Automobilística.

ABSTRACT
The development methodology is based on the chemical and metallographic characterization of
the steel of the high strength and low alloy Dual Phase DP 600. It was elaborated in the test bodies the
thermal treatments proposed by normalization and tempering, tensile tests, metallographic analysis of
the samples received and treated. The results obtained from the tensile tests showed that the tempered
samples reached twice the sample resistance limit as received and well above the normalized fracture
microstructures varied between dimples and mirror regions. The microstructure resulting from the
material as received presented polygonal ferrite and martensite islands. The normalized samples
showed a complex martensite/austenite formation called MA. Complex phases with the presence of
retained austenite were observed in temperate samples. The work showed a complexity of phases and
microconstituents that can change the results in the tests
Keywords: Steel DP600; Heat treatment; ULSAB; Auto Industry.

1. INTRODUÇÃO
De várias maneiras diferentes os aços automotivos podem ser classificados,
uma delas é uma designação metalúrgica. A mais comum das designações inclui aços
de baixa resistência; aços de alta resistência convencional e o tipo mais recente os
aços avançados de alta resistência de (dupla fase, plasticidade induzida por
transformação, fase complexa e aços martensíticos). Aços de maior resistência
adicionais para o mercado automotivo incluem ferrítico-bainítico (plasticidade
induzida, aços tratados termicamente e deformados a quente (WORLDAUTOSTEEL,
2009).
As microestruturas dos aços “dual phase” DP é composta de ferrita e
martensita, enquanto que os aços “Transformation-Induced Plasticity” TRIP é uma
matriz ferrítica, no qual existe martensita e/ou a bainita, e mais do que 5% austenita
retida. Com a melhoria da conformabilidade dos aços avançados de alta resistência e
AHSS (Advanced High Strength Steels) se tornou a principal vantagem sobre os aços
de alta resistência convencional HSS (High Strength Steels). Os aços DP, por
exemplo, têm um endurecimento inicial em altas tensões e uma alta razão de
resistência à tração para o escoamento, e ainda possui alta ductiblidade, comparado
aos aços HSS (NASSER et al., (2010).
No final da década de 1970 surgiu o primeiro o assim chamado aço bifásico
(dual phase), que, por meio de seu nome da para se entender que seria constituída
de uma matriz microestrutural de 80 a 85% de ferrita poligonal macia somada a 15 a
20% de martensita dura. A microestrutura bifásica é uma fusão das três morfologias
básicas das microestruturas com duas fases: duplex, dispersão e em rede. Por esse
motivo, a microestrutura bifásica reúne as características topológicas distintas de cada
tipo de morfologia. A microestrutura de dispersão sua segunda fase dura deve ser
totalmente isolada pela fase-matriz macia, o que pode garantir a ductilidade e a
facilidade de conformação do material. A microestrutura em rede, segunda fase se
localiza exclusivamente nos contornos de grãos da fase-matriz. A microestrutura
duplex possui um arranjo característicos de ilhas duras espalhadas numa matriz
macia, apresenta um conjunto de propriedades mecânicas que lhe permite boa
conformabilidade (GORNI, 2008).
Quando esses aços DPs sofrem deformações por processos típicos de
estampagem, por exemplo, as tensões de compressão induzidas na matriz ferrítica
pelas ilhas de martensita facilitam o fluxo do material durante a deformação plástica,
diminuindo o valor do limite de escoamento e eliminando o patamar. Porém, com a
sequência da própria deformação plástica, a restrição ao fluxo de material colocada
por meio das ilhas de martensita levam a um encruamento significativo liga, podendo
resultar em um componente estampado com alta resistência mecânica (GORNI,
2008).
2. MATERIAIS E MÉTODOS
O material do respectivo trabalho é um aço bem empregado na indústria
automobilística. Corresponde a um aço chamado de Dual que possui duas fases (Dual
Phase – DP), o seu limite de resistência é por volta de 600 kgf/mm². Este material foi
doado pela empresa Magnetto Automotive, a fim de aprimorar o desenvolvimento
tecnológico do material. O material fornecido apresentava em forma de chapas, com

espessura de 1,5 mm, sua composição química está representada pelas
porcentagens dos elementos de liga (% em peso) conforme a tabela 1.
Tabela 01: Composição química em percentagem máxima do material estudado.

Aço

Carbono

Manganês

Alumínio

Silício

Fósforo

Enxofre

Cobre

Boro

DP

0,23

3,3

0,010

2,0

0,090

0,015

0,20

0,006

Fonte: Informado pelo fabricante.

Os tratamentos térmicos foram realizados no Laboratório de Química e
Controle Ambiental, na Faculdade de Roseira, em um forno tipo Mufla, modelo F1 DM
Monofásico, com potência de 2200 W e capacidade térmica de 1200 0C.
Os corpos de prova foram divididos em três grupos, cada um com quatro corpos
de prova. No primeiro grupo, eles permaneceram em condições normais, ou seja,
como fornecido. Nos grupos seguintes 2 e 3, os corpos de prova foram submetidos á
normalização e a têmpera, respectivamente.
Por meio da composição química desse material e das equações empíricas
elaboradas por Andrews, foram definidas temperaturas de início de intervalo de
transformação (𝐴𝑐b ), mínima de austenitização (𝐴𝑐- ), e a temperatura de início da
transformação martensítica (𝑀f ).
𝐴𝑐b = 723 − 10,7𝑀𝑛 − 16,9𝑁𝑖 + 29,1𝑆𝑖 + 16,9𝐶𝑟 + 290𝐴𝑠 + 6,38𝑊

(Eq. I)

𝐴𝑐- = 910 − 203√𝐶 − 15,2𝑁𝑖 + 44,7𝑆𝑖 + 104𝑉 + 31,5𝑀𝑜 + 13,1𝑊 − (30𝑀𝑛 + 11𝐶𝑟 +
20𝐶𝑢 − 700𝑃 − 400𝐴𝑙 − 120𝐴𝑠 + 400𝑇𝑖)
(Eq. II)
𝑀f = 239 − 423𝐶 − 30,4𝑀𝑛 − 17,7𝑁𝑖 − 12,1𝐶𝑟 − 7,5𝑀𝑜

(Eq. III)

Aplicando os valores da composição química nas equações acima, resultou-se
em:
𝐴𝑐b = 746℃

𝐴𝑐- = 866℃

𝑀f = 342℃

Desta forma, a temperatura de austenitização completa foi de 900℃ e o tempo
de encharque de 20 minutos, de forma a assegurar que a temperatura fosse
homogênea por todo o corpo de prova. Os ensaios de tração foram realizados no
Laboratório de Ensaio Mecânicos da EEL – USP, Escola Estadual de Engenharia de
Lorena, conforme a norma ASTM E8M-95a, a qual se aplica os ensaios de tração para
materiais metálicos à temperatura ambiente. O dispositivo utilizado foi uma máquina
de tração Emic DL10000, com célula de carga com capacidade de 100 kN.
Os corpos de prova foram confeccionados na empresa Tecnosteel situada em
Pindamonhagaba SP, resultando no corpo de prova do tipo sub-size, de acordo com
a norma ASTM E8M, com secção retangular e região útil de 25 mm. Os corpos de
provas foram extraídos a partir do material como fornecido, em forma de chapas, como
ilustrado na figura 1.

Figura 01: (a) Material como recebido, chapa com espessura de 1,5 mm. (b) representação do cdp
sub-size, norma ASTM E8. (c) cdp de tração usinado.

(a)

(b)

(c)

Fonte: Autor, 2018

Os ensaios de dureza foram realizados no Laboratório de Metalografia da
FATEC de Pindamonhangaba – SP. A máquina utilizada foi um microdurômetro
Mitutoyo (Hardness Testing Machine), com carga em Kgf de escala Vickers, foram
feitas três medições em cada mostra. Também foi extraída uma amostra de cada
condição do experimento para realização das análises metalográficas. Essas
amostras foram extraídas abaixo da “cabeça” dos corpos de prova dos ensaios de
tração, foram submetidos às etapas de preparação metalográfica conforme a imagem
da figura 2 a seguir. Foi extraída uma amostra de cada condição de processamento
térmico, na direção longitudinal, em relação à laminação, com o auxílio de uma
máquina serra de fita (bancada), na Faculdade de Roseira observando o aquecimento
excessivo, o qual afetaria sua microestrutura. O ataque químico realizado foi o Nital
2% (98% de álcool etílico e 2% de ácido nítrico). O ataque químico foi realizado no
Laboratório de Química da Fatec de Pindamonhangaba.
Figura 02: Cdp após ensaio de tração, destaque a região da extração para análises.

Fonte: Autor, 2018

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por meio do gráfico da figura 3 a seguir, podem ser vistas as curvas obtidas
para cada corpo de prova nos ensaios de tração. Também por meio da tabela 1 pode
ser visualizado os resultados das três situações propostas. Pode ser observado que
as medidas de resistência a tração do ensaio de têmpera se mostrou praticamente o
dobro das amostras como recebida e muito acima do processo de normalização.

Figura 03: Resultados dos ensaios de tração.

Fonte: Autor, 2018

Tabela 01: Medidas dos ensaios de tração.

Fonte: Autor, 2018

Em se tratando de aços avançados e de alta resistência como o do presente
trabalho, podem ser também influenciados tão quanto pela composição quanto pelo
pelos tratamentos térmicos. Estes tipos de aços foram desenvolvidos com objetivos
além da boa tenacidade ser mais econômicos, mais leves, alta plasticidade e
resistência a tração. Para tanto, esses aços foram desenvolvidos sob aspectos de
uma preciosa seleção dos componentes químicos e de seu processamento térmico
minucioso. A família deste aço estudado é da classe dos aços avançados de alta
resistência, é empregado em indústrias automobilísticas, por exemplo, em elementos
estruturais tal como carrocerias onde exige resistência e tenacidade em processos de
colisão e alta conformabilidade na hora da própria fabricação do veículo.
As imagens da figura 4 representam todos os tratamentos térmicos propostos,
ou seja, (a) (b) o material como recebido, (c) amostra normalizada e (c) temperada.
As imagens do material como recebido pode ser visualizado a presença ferrita
poligonal e ilhas de martensita, essas ilhas estão distribuídas em tornos dos contornos

de grãos da ferrita, a quantidade da martensítica circunscrita na ferrita pode ser
visualmente observado onde pode-se concluir que seja “Dual Phase” e não um
material duplex que neste caso, suas fases são balanceadas, não revelou também
uma estrutura de dispersão da martensita e nem rede definida pois a martensita
circunscrita no polígono apresentou-se de forma contínua e não em forma de
“reticências” tal como são as estrutura de rede. Por outro lado, a morfologia não se
apresentou tão uniforme e fina demostrando variações de tamanho e forma das fases.
Pode ser visualizado também a ausência de austenita retida que as vezes vem junto
a martensita em processo de têmpera normal.
Figura 04: Imagens das amostras como recebida, normalizada e temperada, nital 3%.

(a) Como recebido 100x

(b) Como recebido 100x

(c) Normalizada 50x

(d) Temperada 100x
Fonte: Autor, 2018

O papel dos elementos de liga tem função no processamento dessas ligas. O
manganês em quantidades adequada resulta na formação sulfeto de ponto de fusão
mais elevado, o sulfeto de manganês pode precipitar em temperatura mais elevadas.
Em se tratando de um processo de tratamento a temperaturas elevadas deve conduzir
a formação destes sulfetos podendo fragilizar o material em uso onde envolve calor.
O manganês participa no processo de dessulforação do refino dos aços ele ajuda a
diminuir a velocidade de resfriamento permitindo a diminuição da formação das

dendritas. Nos aços pode ter a função de aumentar da resistência mecânica, melhora
a temperabilidade e resistência ao choque. O manganês está presente basicamente
em aços para construção mecânica. Fortemente por meio de sua atividade
metalúrgica a adição do manganês nestes aços ajuda na implementação em peças
automotivas como neste trabalho e em trilhos ferroviários.
O manganês é considerado elemento gamagênicos seu efeito é parecido com
o níquel, ou seja, abaixa a temperatura crítica de formação do eutetóide facilitando a
formação da austenita em um processo de tratamento térmico. Por meio da imagem
(c) normalizada da figura 4 pode se observar a presença de sulfetos de manganês e
uma estrutura além de refinada um conjunto mais complexos de fases. É comum nos
aços DP o aparecimento de fases complexas, essas fases aparecem por conta da sua
transformação e combinações mais complexas.
A imagem (d) da figura mostra a micrografia das regiões do corpo de prova
tratado termicamente por têmpera. Por meio das observações das imagens obtidas e
da imagem exemplo pode destacar fases complexas, com presença de austenita
retida de cor branca com precipitados dentro da sua própria fase, a cor mais
amarelada representa a perlita fina, a cor mais azulada apresenta um agregado de
informações relativas microconstituintes tais como martensita revenida, esse
microconstituinte por conta do processo da têmpera, revelou-se também juntos das
martensitas austenita retida e pequenas fases de ferríta ediomórfica. A quantidade de
ferrita vem da própria essência deste aço pois se tratava de um aço duplo fase. Por
meio ainda da imagem (d) revela alguns precipitados de sulfeto de manganês como
já havia comentado.
Com relação os esquemas de Gorni (2008), as amostras tratadas termicamente
por têmpera não pode ser comparada, se torna uma estrutura morfologicamente não
regular, por conta do números de fases e geometria diferentes, pois destacam-se
figuras geométricas idiomórficas, acirculares ou alotriomórficas típicas de estruturas
ferríticas e austeníticas.
A seguir pode ser observado por meio das imagens da figura 5 adiante as
regiões de fratura das amostras ensaiada por tração. As imagens (a) e (b) se trata da
amostra como recebida, pode se observar na imagem (a) um aspecto de fratura semidúctil, ou seja, uma tendência de formação da “taça cone” e uma região central de
aspecto espelhado típico de fratura de materiais frágeis, a imagem (b) mostra várias
regiões com a presença de alvéolos com ilhas de clivagem. Com relação a amostra 2
no qual representa o processo de normalização, observa na imagem (c) um aspecto
não tão bem definido se é uma fratura dúctil ou frágil, porém a imagem (d) revela com
maior concentração de “dimples” e pequenas regiões de clivagem.
As imagens (e) e (f) pertencem a amostra temperada em que aparecerem um
complexo conjunto de fases. A imagem (e) é de uma ampliação menor que revela uma
estrutura mais espelhada do que as amostras, com relação a amostra (f) com a
ampliação de 5000x revela maior concentração de clivagem e poucas regiões
alveolar, pode ser observado também várias partículas diferentes podendo ser neste
caso inclusões intermetálicas que podem ajudar aumentar os planos de clivagem.

Figura 05: Imagens das fraturas dos ensaios de tração do aço DP 600.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
Fonte: Autor, 2018

4. CONCLUSÃO
O trabalho realizado demonstra que ser propor um tratamento térmico para os
aços DP 600 que possui boas características para seus fins aplicável pode mudar
consideravelmente suas fases. A complexidade das fases formadas foi possivelmente
de um aço que já é pré-tratado termicamente. Foi identificado que alguns elementos
surgiram nos tratamentos e que pelos elementos do próprio material que neste caso
seria o principal o manganês na formação dos sulfetos.
O tratamento que mais influenciou foi a têmpera, mostrou-se com um número
maior e mais complexo suas fases. O diagrama de tensão por deformação também
revelou o aumento da tensão de escoamento e limite de resistência fazendo dele um
material de menos conformabilidade e boa resistência a desgaste, já o material
normalizado mudou muito sua estrutura em relação ao material como recebido, porém
não ficou muito diferente em relação a tração, porém pelo refino dos grãos pode ajudar
na tenacidade típico de estruturas normalizadas. Para trabalhos futuros será
dimensionado as fases por meio de uma análise esterológica.
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RESUMO
Este artigo pretende analisar as obras Mal secreto - Inveja de Zuenir Ventura e A revolução dos
bichos do autor George Orwell. Com isso, é exposta suas respectivas contribuições no contexto
histórico, bem como o que influi a estas obras abordarem temas da realidade construídos com recursos
da ficção e sua relevância social, analises sobre o modelo de produções literárias, ilustradas de forma
didática com contexto e ações. Com o presente trabalho, pretende-se ainda levantar características
que permitem obras literárias serem atuais mesmo em épocas distintas. Neste contexto o artigo se faz
relevante pois ao permitir um aprofundamento do tema, os estudantes de Comunicação Social e futuros
profissionais, poderão abordar essas características em suas produções, assim como todas as pessoas
que irão ler o artigo.
Palavras-chave: Obras literárias; contribuições; realidade; ficção.

ABSTRACT
This article intends to analyze the works Secret Evil - Envy of Zuenir Ventura and Animal Farm
of the author George Orwell. With this, their respective contributions in the historical context are
exposed, as well as what influences to these works approach subjects of the reality constructed with
resources of the fiction and its social relevance, analyzes on the model of literary productions, illustrated
in didactic form with context and actions . With the present work, it is still intended to raise characteristics
that allow literary works to be current even at different times. In this context, the article becomes relevant
because by allowing a deepening of the theme, students of Social Communication and future
professionals, can address these characteristics in their productions, as well as all the people who will
read the article.
Keywords: Literary works; contributions; reality; fiction.

1. INTRODUÇÃO
Contextualização, abordar em narrativas em volta a ações cotidianas: um tema,
uma explicação técnica ou uma realidade de outra época. Em Mal Secreto – Inveja
de 1998, Zuenir Ventura faz uma reflexão sobre o sentimento que configura este título,
o autor, transita entre realidade, ficção e ensaio, transformando sua obra em uma
produção hibrida (jornalismo literário). Já, o escritor, e jornalista, George Orwell, com
sua ficção animalesca: A Revolução dos Bichos de 1945, busca na fábula dar um
contexto descritivo, que em sua época, se fez notar, do movimento político distorcido
do que ele defendia. Tendo em vista estes exemplos, é possível analisar o modelo de
se expor uma produção literária, que ilustra de forma didática o que se é proposto,
com contexto e ações.
Em uma leitura sistemática, é possível notar a atemporalidade do tema exposto
por Ventura e Orwell. Na narrativa de Zuenir, em sua formatação sobre inveja, ela é
destacada como o mais presente “pecado” na sociedade, como algumas pessoas
buscam conquistas para despertar esta emoção, se tornando notória a
contemporaneidade do exposto. George por sua vez, ao figurar as transformações
políticas de sua época, e discorrer sobre a manipulação em prol da manutenção do
poderio, nos faz refletir sobre como muitos líderes da atualidade, estão governando.
Essa leitura do enredo de escrita, além dos temas inerentes ao ser humano, é
permitida sumariamente pela analogia que é feita da realidade com a ficção.
Estes dois manifestos a reflexão social, oferece em conjunto uma
complementação, de um para com o outro. Com Mal Secreto a disputa, o ciúme e a
cobiça, se fazem o gatilho da sensação de inveja, em A revolução dos bichos esta é
desencadeada pela supressão dos direitos igualitários, demonstrando o que
Aristóteles definiu, sobre a inveja ser um “pesar pelo sucesso evidente de que gozam
os iguais” (ARISTÓTELES, 2003 apud FIGUEIREDO; FERREIRA, 2011).
Levando-se em consideração esses aspectos, entende-se que, as escritas que
procuram com estruturas simples, atingir várias classes de pessoas, tendem a
atravessar gerações, seja pelo contexto análogo entre ficção e realidade, seja pelo
dialogo construído entre o autor e o leitor. Dessa forma, a atemporalidade que se faz
presente nos dilemas em ambas as obras, possibilita a análise do contexto das
produções literárias, permitindo-as uma sobrevida ao longo das épocas.
2. ESTÉTICA DA RECEPÇÃO
De acordo com Miranda (2007) o texto literário era abordado como
''constituídos por um sentido fechado, único e objetivável através da análise de
estruturas, traços e funções imanentes à obra, além da referência ao contexto social
e literário, ou, ainda da determinação da intenção do autor'' (MIRANDA, 2007, p. 18).
Acreditava-se que o significado da obra era de domínio exclusivo do autor, a única
interpretação possível seria a provida pelo autor, não sobrando outras alternativas
para os outros leitores influídos pelo contexto histórico-social.
A Estética da Recepção tem como princípio a relação entre texto e leitor,
valorizando a receptibilidade da obra, possibilitando uma preferência a interpretação
que o receptor tem sobre a obra, assim rompendo com as teorias existentes até o
momento que configuravam o texto literário em sua imanência (GOMES, 2009). “O
fato de o leitor consumir obras advindas de outros períodos históricos demonstra que

estas se atualizam permanentemente, e, neste processo, observa-se a participação
do leitor”. (GOMES, 2009, p.40).
[...] existe uma relação dialógica entre a obra e o leitor, embora isto não
implique em uma relação fixa, pois as leituras são modificadas a cada época
e o leitor dialoga com a obra a partir de outras leituras anteriores; ou seja, há
a influência do arcabouço cultural na recepção do texto, na qual se forma uma
''criação literária particular''. (ZILBERMAN, 2008 apud GOMES, 2009, p. 40).

3. PERSPECTIVAS DA CONTEXTUALIZAÇÃO EM A REVOLUÇÃO DOS
BICHOS
Em 1945 George Orwell publicava seu livro, hoje um clássico literário, cujo título
original é Animal Farm, em adaptação para o português A revolução dos bichos. Na
obra o autor através de um enredo cujo elenco principal são os animais de uma
fazenda, Orwell busca ilustrar e satirizar de modo geral regimes totalitários elencando,
principalmente, o que foi o regime político na União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas (GANDELMAN, 2015). Afim de ser eficaz na transmissão de sua história, a
escrita no formato escolhido permitiu ao autor contextualizar de forma estratégica a
mensagem pretendida, conforme Gandelman:
[...] as fábulas têm fins educativos e permitem que a gente conheça mais
sobre a sociedade em que vivemos e sobre nós mesmos. Além disso, ao
contar uma história sobre pessoas, mas centrada num contexto animal,
Orwell cria a distância necessária para enxergarmos os absurdos de nosso
comportamento. (2015, p. 1).

O trecho a seguir extraído da obra em questão, demonstra como o texto,
mesmo utilizando elementos fictícios, transmite uma mensagem além do que se está
escrito, no contexto da narrativa se encontra:
Doze vozes gritavam cheias de ódio e eram todas iguais. Não havia dúvida,
agora, quanto ao que sucedera à fisionomia dos porcos. As criaturas de fora
olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco e de
um porco para um homem outra vez; mas já se tornara impossível distinguir
quem era homem, quem era porco. (ORWELL, 1972, p. 135).

A contextualização é necessária, sobre tudo, para que o leitor possa ter melhor
compreensão do que se está lendo, desta forma conseguindo com melhor precisão,
captar a mensagem pretendida pelo escrito. E ainda, “[...] ao assumir a perspectiva do
leitor, a Estética da Recepção considera que é a partir do ponto de vista do receptor
que se garante a historicidade das obras literárias. ” (GOMES, 2009, p. 40).
George Orwell, transporta em sua construção, comportamentos e sentimentos
que se faz presente na sociedade humana desde sempre. Esta literatura, devido a
intensão de seu idealizador, consegue nas sutilezas ilustrar a sua crítica ao
comportamento social a que presenciou, sem perder a capacidade de passar uma
mensagem aconselhadora. Desta forma, A revolução dos bichos permite ser uma obra
exemplar do método de escrita, que contextualiza e atinge o receptor, sem
comprometer a estética textual.

4. CARACTERÍSTICA HÍBRIDA DO DISCURSO EM MAL SECRETO – INVEJA
O jornalista e escritor, Zuenir Ventura, apresenta em sua obra Mal Secreto –
Inveja uma narração “híbrida” a respeito do pecado capital que remete ao título do
livro. Utiliza do recurso que permite uma interpenetração e intercalação da ficção,
ensaio e realidade. Apresenta três partes – mistério envolvendo a personagem Kátia,
a intimidade do escritor, além das pesquisas teóricas e de campo.
A obra pode ser considerada um trabalho de making of, já que consiste na
história de alguém tentando fazer um livro sobre o tema inveja, mostrando todos os
bastidores. Oliveira (2010) ressalta que o romance-reportagem realiza uma
hibridização da narrativa literária com a técnica jornalística de recolher informações,
contudo afirma que pode haver textos que apresentam aspectos opinativos e
interpretativos inseridos nos romances-reportagens. Nesse tipo de discurso pode-se
notar características que fundamentam a linguagem jornalística e também a literária,
apesar de que entre as duas expressões os limites são tênues.
Mais do que um livro sobre a inveja, este livro é sobre alguém tentando
escrever um livro sobre a inveja. Talvez tenha sido o melhor caminho que o
autor encontrou para, ao tratar de um pecado tão complexo, não cair em
outro, o da soberba. No jornalismo, o que importa é o resultado, não as
dificuldades para obtê-lo. Aqui, ao contrário, interessa mais o processo de
apuração e os acidentes de percurso. É como naquelas construções de
estrutura aparente, em que os tijolos ficam à mostra com suas imperfeições.
[...] esbarrei nas histórias aqui relatadas como nos romances policiais alguém
tropeça num corpo. O que veio a ser o livro nem eu mesmo previa. Devo dizer
ainda que, como narrador, fui levado pelos acontecimentos sem nada poder
fazer, a não ser contar. (VENTURA, 1998, p. 10).

Segundo Fortuna (2010), Zuenir pretendia fazer apenas uma reportagem sobre
a inveja, mas acabou se envolvendo na trama da personagem Kátia – uma jovem
bonita que era disputada pelos amigos Ivan e Fernando, ambos sentiam inveja um do
outro. Após ser dispensada por Fernando, Kátia fica desesperada e para reconquistálo decide utilizar uma poção mágica que Ivan lhe dá, resultando na morte do amado.
O escritor acaba tornando-se um detetive, sempre revelando ao leitor suas
dificuldades para chegar a uma conclusão da história.
[...] Mal Secreto fica no limite entre a reportagem e a ficcionalização do real
também no que diz respeito à linguagem. Embora o texto de Zuenir Ventura
seja leve e bem elaborado, a preocupação do autor parece ser muito menos
com a estética do que com o entretenimento. (FORTUNA, 2010, p. 283).

O livro que dependendo do ângulo de vista pode ser considerado como ficção,
realidade ou reportagem foi pensado com o propósito de atingir os mais diversos tipos
de leitores: desde as pessoas que se interessariam apenas pela discussão teórica
sobre o tema da inveja, ou até mesmo quem se interessasse pela história da
personagem Kátia.

5. RELAÇÃO ENTRE LITERATURA E REALIDADE
Através das obras literárias, o leitor tem contato com situações que se
assemelham à sua realidade instigando-o a refletir sobre seu cotidiano. Desta forma,
“a literatura, assim como a história, é uma representação social, e, enquanto tal, deve
ser considerada não apenas como produto, mas como produtora de realidade, na
medida em que constrói significados, dando sentido ao mundo. ” (BOUDOUX, 2013,
p.01).
Para contar sua história, George Orwell em sua fábula animalesca, percorreu
por duas vias textuais ao organizar seu enredo. Com a literatura ficcional, onde
animais falam, o autor consegue ilustrar atitudes humanísticas e desenrolar as ações
do arco em questão, a segunda via, combinada com essa fábula, se dá ao ser
introduzida na obra um aspecto de crônica. Esses dois vieses da escrita direcionam a
interpretação para um caminho onde é possível associar os contextos da realidade na
visão narrativa do enredo distópico.
Em Mal Secreto, durante toda a obra a realidade e a ficção se esbarram. Zuenir
tenta se aproximar do leitor ao revelar detalhes de sua vida pessoal e do processo de
escrita. O escritor conta que durante o processo de elaboração do projeto descobriu
estar com câncer e que esse fato fez com que ele pensasse em desistir do livro. Aos
poucos, vai compartilhando com os leitores suas angústias, solidão, e chega a admitir
que ele também é capaz de sentir inveja. Como observa-se no fragmento abaixo:
Eu já tinha estudado suficientemente a inveja para pelo menos identificar
aquele sentimento indesejado, sorrateiro, meio mesquinho e perverso que me
picara aquela noite. Meu estado de espírito continha muito dos ingredientes
que eu estava encontrando nas leituras e pesquisas sobre o tema.
(VENTURA, 1998, p. 52).

Assim, a literatura é responsável por expressar dilemas, sentimentos e a
realidade do ser humano, de forma com que permita percorrer o imaginário e o
raciocínio do leitor, conduzindo-o para o lugar do outro por meio da ficção (ORTIGA
et al., 2010). As obras de Ventura e Orwell expressam determinados problemas
sociais e formas de expressão da sociedade, já que explanam situações sociais,
políticas e psicológica.
6. ATEMPORALIDADE
A literatura tem um potencial para entender as metáforas que constroem a
experiência cotidiana, delimitando a experiência espaço-temporal. Macedo e Vieira
(2015), defendem que existe uma produção semântica da sociedade, juntamente com
o livro, as sociedades também passaram por transformações e o leitor tornou-se papel
imprescindível na construção dos sentidos de uma obra. Os receptores passaram a
ser os edificadores dos sentidos possíveis em uma obra literária, promovendo a
abertura e a atualização dos sentidos da mesma. Uma obra não seria atemporal, mas
sim o dilema atualizado, que possibilita um olhar para a obra com significância para
aquele determinado momento histórico.
O livro A Revolução dos Bichos, independente da época em que esteja sendo
lido traz ensinamentos que fazem refletir sobre a ambição, o uso do poder, e sobre a
forma como nossa sociedade é governada. Não se torna obsoleta, pois discute
assuntos que são pertinentes nos dias atuais, como o observado no fragmento: “[...]

Nada havia, agora, senão um único Mandamento dizendo: TODOS OS ANIMAIS SÃO
IGUAIS MAS ALGUNS ANIMAIS SÃO MAIS IGUAIS DO QUE OS OUTROS.”
(ORWELL, 1972, p. 132), deste pode-se sintetizar o objetivo do autor em apontar as
desigualdades de classes. Atualmente, ainda existem países que vivem sobre
ditaduras, além de políticos que chegam ao poder com determinado discurso, mas
que acaba sofrendo alterações.
A obra de Ventura aborda o tema da inveja, um assunto que sempre existiu e
sempre permeará a sociedade. O escritor confessa que ficou um pouco decepcionado
ao descobrir que muito antes dos brasileiros, os gregos antigos já possuíam uma certa
obsessão a respeito do tema. É curioso observar que nada do que o autor diz é novo,
já que o mesmo faz um compilado de tudo que já foi dito sobre o assunto, informando
e traduzindo para o leitor algumas bibliografias e noções a respeito do mote: inveja.
Chega a concluir que todas as obras com certa relevância sobre o tema já haviam
sido escritas. “Só na Biblioteca do Congresso americano, ele encontrou 123 títulos
específicos sobre a inveja. Tudo o que o saber acadêmico poderia produzir sobre o
tema já tinha sido produzido. Todos os livros já estavam escritos. ” (VENTURA, 1998,
p. 84).
Logo, as obras analisadas são consideradas atemporais, pois refletem a
realidade social da época em que foram escritas, porém ressoa nos dias atuais. Ao
abordarem temas que são universais e inerentes à natureza humana.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como os
autores das obras Mal secreto – inveja e A revolução dos bichos, utilizaram dos
recursos de contextualização ao estruturar suas respectivas narrativas. Além disso,
também permitiu dissertar sobre as características dos modelos textuais que fazem
dessas narrativas exemplares no método de exposição textual.
Ao fazer um levantamento bibliográfico acerca do tema, verificou-se que a
relação entre realidade e ficção, nas obras de Zuenir Ventura e George Orwell
expressam determinados problemas sociais e formas de expressão da sociedade, já
que explanam situações sociais, políticas e psicológica. Permitindo assim, que o leitor
tenha contato com situações que se assemelham à sua realidade instigando-o a
refletir sobre seu cotidiano.
A partir do aspecto atemporal, fez-se notar que, embora a literatura converse
com a realidade em diferentes momentos da história, não é a obra em si que se faz
atemporal, mas os problemas que se renovam. Para mais, também foi elencado que
são os receptores das informações literárias que garantirão a historicidade das
mesmas, levando para as suas realidades as interpretações dos fatos cabíveis.
Dada à eletividade do assunto, torna-se necessário o conhecimento de formas
de alcançar o leitor o inserindo no enredo, tornando-o parte integrante no que se refere
a analogia que é feita da realidade com a ficção. Em vista que a função comunicativa
faz parte da literatura – buscar uma integração entre interlocutores de épocas distintas
auxilia no processo de transformação social já que leva o leitor a uma reflexão.
A realização de pesquisas e trabalhos científicos na área da literatura é
importante para a aquisição de novas perspectivas de sua efetivação, a formação de
uma percepção crítica, além de contribuir significativamente para o desenvolvimento
da sociedade, no que tange o reconhecimento das especificidades da escrita.
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INTERFACE GRÁFICA PARA APLICATIVO MÓVEL DE
GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE DESIGN
José Flávio Rangel Filho
RESUMO
O projeto trata-se do desenvolvimento da interface gráfica de um aplicativo móvel de
gerenciamento de projetos de design. O objetivo é propor uma melhor experiência durante o processo
de desenvolvimento dos projetos, consequentemente, obtendo um melhor relacionamento entre
profissional e cliente, afim de evitar que ocorra dificuldade de compreensão e comunicação entre as
partes, durante todas as etapas. Para atingir o resultado de um protótipo de baixa fidelidade do
aplicativo, será utilizado o método de Garret, contendo os planos metodológicos – estratégia, escopo,
estrutura, esqueleto e superfície – onde será realizado uma análise de similares, identificação das
necessidades dos usuários, definição das funções e estrutura, aplicação de elementos visuais e por
fim, a validação da interface.
Palavras-chave: Interface Gráfica; Aplicativo Móvel; Gerenciamento; Projeto; Design

ABSTRACT
The project deals with the development of the graphical interface of a mobile application for
design project management. The objective is to propose a better experience during the process of
developing the projects, consequently, obtaining a better relationship between professional and client,
in order to avoid difficulties of understanding and communication between the parties, during all the
stages. To achieve the result of a low fidelity prototype of the application, the Garret method will be
used, containing the methodological plans - strategy, scope, structure, skeleton and surface - where a
similar analysis will be, identification of user needs, definition of the functions and structure, application
of visual elements and, finally, the validation of the interface.
Keywords: Graphic Interface; Mobile Application; Management; Project; Design

1. INTRODUÇÃO
Segundo uma pesquisa global realizada pela Global Telework Survey (PGi)
(2015), 79% dos trabalhadores optam por trabalhar em casa. Tal tendência não é
diferente para os profissionais criativos, considerando que grande parte inicia como
home-office e freelancer, em busca de experiência e espaço no mercado. O que leva
muitos a continuarem seguindo nessa modalidade é o alto custo de investimento em
um escritório comercial.
O fato de não possuir um espaço físico para recepcionar clientes requer
agendamento prévio de reuniões em outros locais, que provavelmente necessitam de
estrutura capaz de explorar a mídia digital. Ocorre, na maioria das vezes, a exibição
de apresentações via laptop, tablet e até mesmo pelo celular. Tais equipamentos
podem ser utilizados para outras tarefas, como preenchimento de um briefing inicial.
Após o contrato, é gerado um cronograma com todas as etapas do
desenvolvimento do projeto. Posteriormente, aplicado utilizando uma ferramenta de
controle, seja por meio físico ou digital, para monitorar o status do projeto. O cliente,
geralmente, não tem o acompanhamento desse status, seja por critério dos
responsáveis ou por não possuírem uma ferramenta que ofereça essa função. O não
acompanhamento do processo de desenvolvimento do projeto gera em muitos clientes
o sentimento de insegurança, principalmente quando se aproxima o prazo final,
levando-o a realizar contatos em excesso por meios e horários inadequados.
Neste contexto, um ambiente digital é o que mais se aproxima de entregar aos
gestores e consumidores o end-to-end dos processos. Portanto, este projeto
apresenta o desenvolvimento de uma interface gráfica para aplicativo de
gerenciamento de projeto de design. Propondo-se a apresentar algumas funções,
como formulário para contato inicial, compartilhamento de documentos e arquivos
essenciais para execução do projeto, campo destinado a envio e recebimento de
mensagens, quadro para acompanhamento do status do projeto, apresentação e
validação das etapas, calendário para agendamento de reuniões, entre outros.
2. OBJETIVOS
Visando solucionar a problemática mencionada no item anterior, os objetivos
que conduzem este projeto são apresentados a seguir.
2.1 Objetivo geral
O objetivo geral do projeto é desenvolver uma interface gráfica para aplicativo
de gerenciamento de projetos de design.
2.2 Objetivos específicos
•
•
•
•
•
•

Analisar aplicativos similares no mercado;
Definir requisitos do projeto;
Aplicar conceitos de UI, UX e IxD;
Apresentar a identidade visual;
Desenvolver a interface gráfica;
Realizar verificação da interface para validação do projeto.

3. JUSTIFICATIVA
Durante o período de graduação, o estudante geralmente tem seu primeiro
contato com o mercado de trabalho. Neste tempo, tende a surgir dúvidas, como
realizar os processos de trabalho da maneira correta e se possui as ferramentas
necessárias. Como por exemplo, insegurança se os contratos estão redigidos e sendo
utilizados corretamente, se o briefing gerado contém todos os itens suficientes para o
cliente preencher e até mesmo sobre a decisão de qual meio de comunicação mais
adequado para se comunicar com o cliente durante o período projetual. Com uma
ferramenta adequada em mãos, o benefício não será apenas a experiência ao cliente,
mas também irá proporcionar uma maior segurança ao próprio profissional durante
sua atuação no mercado.
O aplicativo de gerenciamento de projetos de design irá buscar oportunizar uma
melhor experiência entre designer e o cliente em um ambiente digital criativo e
intuitivo. Neste ambiente, o cliente poderá encontrar detalhamento do status do
projeto, afim de evitar que ele se sinta inseguro. Por consequência, clientes inseguros
e impacientes tendem a entrar em contato de forma inadequada com o responsável
para obter informações desse gênero. Para sanar esse problema, propõe-se um
espaço dedicado ao contato entre ambas as partes, estabelecendo então horário
comercial de atendimento por um único meio. A realização da integração deste
aplicativo com outra plataforma web, através de um sistema, possibilitará aos usuários
acompanharem quase em tempo real todas as atualizações das etapas do projeto,
assim que os responsáveis confirmarem o início e término das mesmas.
As plataformas digitais se apresentam como a opção mais indicada em
ocasiões em que os envolvidos no projeto não estejam no mesmo ambiente para
realizar as ações. Atualmente, existem diferentes plataformas tecnológicas que
buscam otimizar o desenvolvimento de projetos. Segundo pesquisa realizada em 2017
pela Avanade, empresa global líder de serviços inovadores digitais e em nuvem, a
maioria das organizações possuem um ambiente de trabalho digital em funcionamento
ou investirão em breve, sendo que 88% delas são mais rentáveis em comparação aos
seus concorrentes que não adotaram o ambiente de trabalho digital.
“’Na internet, se a experiência do cliente for ruim, isso poderá ser fatal’,
escreveu Jeffrey F. Rayport, professor da Harvard Business School” (WURMAN,
2005, p. 12). Portanto, o resultado deste projeto com foco na experiência do usuário
irá oferecer um melhor relacionamento entre designer e cliente que utilizar o mesmo
como ferramenta de trabalho. O profissional conquistará mais confiança do cliente ao
disponibilizar uma ferramenta digital acessível, oferecendo o controle de algumas
ações através de uma interface amigável e intuitiva.
4. METODOLOGIA
O desenvolvimento do projeto terá como base a metodologia de Garret (2011),
autor conceituado e especialista em design de experiência do usuário.

4.1 Planos de Garrett
Conforme indicado na figura 1, os Planos de Garrett são estruturados em cinco
etapas, sendo que há uma divisão ao meio nessa estrutura, separando a web como
funcionalidade e como meio de informação. Segundo Garrett (2011), o
desenvolvimento das cinco etapas tem o seguinte aspecto:
Figura 01: Representação visual da metodologia proposta por Garrett (2011).

Fonte: Adaptado de Garrett, 2011

Estratégia: compreender as necessidades dos usuários do produto e manter
um equilíbrio com os objetivos do mesmo.
Escopo: definir as possibilidades de execução no projeto, baseado nas
funcionalidades e requisições planejadas durante a etapa de estratégia.
Estrutura: organizar os elementos de conteúdo de modo que o mesmo seja de
fácil compreensão e definir como o sistema do produto irá agir de acordo com cada
interação realizada pelo usuário.
Esqueleto: apresentar as informações de forma clara, criar uma organização
de elementos que irá ter a função de interação e por fim definir como o usuário irá
navegá-lo.
Superfície: planear a experiência sensorial do usuário com o produto.
Seguindo a metodologia apresentada, foram definidos os seguintes processos
a serem realizados em cada um dos cinco planos:
Estratégia: levantamento de dados das ferramentas necessárias e realização
de uma análise de similares.
Escopo: analisar resultados apresentados na etapa anterior e definir as funções
do aplicativo.
Estrutura: iniciar o processo de arquitetura de informações e defini-la utilizandose da ferramenta card sorting.
Esqueleto: definição do sistema de navegação, elementos da interface e
desenvolvimento de wireframes.
Superfície: geração de alternativas com aplicação dos elementos visuais como
grid, cores, tipografia e ícones. Por último, será aplicada uma ferramenta para validar
a interface final.

5. REFERENCIAL TEÓRICO
5.1 Experiência do Usuário
A experiência do usuário (UX Design) está relacionada na forma como uma
pessoa se sente e se comporta durante o uso de um produto ou serviço, resultando
em identificar o nível de facilidade de uso e eficiência da função planejada e
estabelecida no sistema. Para simplificar o assunto abordado, Teixeira (2014, p. 23)
define que a “experiência do usuário existe desde que o mundo é mundo. Ou melhor,
desde que as pessoas começaram a “usar” objetos para realizar alguma tarefa”.
Sendo assim, há a necessidade de um estudo a fim de melhorar a experiência do
usuário, devido aos produtos e serviços estarem em constante atualização e evolução.
Segundo Garrett (2011), o conceito de design centrado no usuário é bastante
simples, apenas deve-se considerar o envolvimento do usuário em cada etapa do
desenvolvimento. O autor (2011) também afirma que muitas das empresas investiram
em oferecer uma boa experiência aos clientes e usuários, passaram a reconhecer
uma vantagem no mercado competitivo que atuam, considerando não apenas aqueles
que atuam com websites, mas com todos os tipos de produtos e serviços. Portanto, a
experiência é determinante na escolha da marca e para diferenciar os concorrentes.
5.2 Design de Interação
Sendo um conceito mais atual, o Design de Interação (IxD) busca aperfeiçoar
as experiências dos usuários, devido “a importância de se entender como os usuários
agem e reagem a situações e como se comunicam e interagem [...]” (PREECE;
ROGERS; SHARP, 2005. p. 28).
Os autores (2005) dão destaque a quatro atividades do design de interação,
sendo elas: identificar necessidades e estabelecer requisitos; desenvolver designs
alternativos para tais requisitos, construir versões interativas dos designs de forma
que possam ser analisados e avaliar o que está sendo construído no processo.
Portanto, pode-se considerar o IxD como a área em que se estuda como
determinado produto deve se comportar, consequentemente como os usuários irão
realizar as ações durante a interação, o que seria diferente através da engenharia de
software, que tem seu foco voltado ao sistema.
5.3 Interface
Para o desenvolvimento de uma interface, segundo Wong (2018), é necessário
que o usuário aprenda da forma mais natural possível, através do acesso a uma
interface simples e intuitiva. Torna-se então uma experiência positiva, após reduzir o
nível de confusão e dificuldade. Inicialmente, é necessário reduzir a necessidade de
aprendizado, considerando que não é preciso assimilar as funções, a inclusão de
normas seria um meio de diminuir a dificuldade durante o uso. Para dar consistência,
é preciso que o usuário alcance seu objetivo da forma mais clara possível e de
maneira intuitiva, compreendendo todas as ações e informações presentes na
interface que levam ao caminho desejado (WONG, 2018).

5.4 Usabilidade
Segundo Nielsen (2012), atribuído como uma qualidade, a usabilidade avalia o
nível de facilidade do uso das interfaces. Sua aplicação é fundamental para
impossibilitar que o usuário desista do uso, por consequência de uma má experiência.
Nielsen, um dos maiores especialistas em usabilidade propõe uma base para
desenvolvimento de interface, constituída por dez heurísticas (CYBIS, BETIOL e
FAUST, 2010. p. 23).
Visibilidade do status do sistema: o usuário deve ser informado por meio de
avisos objetivos e simultâneos, sobre o que está ocorrendo no sistema.
Relações entre o sistema e o mundo real: deve-se adotar uma linguagem
cotidiana do usuário dentro do sistema, seguindo conceitos familiares ao dele.
Controle do usuário e liberdade: de maneira intuitiva, a interface deve
apresentar ao usuário uma forma de desfazer o erro cometido durante a navegação.
Consistência e padrões: é adequado que a interface apresente um padrão
textual, estrutural e estético, para não confundir o usuário.
Prevenção de erros: apresentar ao usuário a opção de tomada de decisão aos
possíveis erros, eliminando situações de risco.
Reconhecer em vez de relembrar: reduzir a carga de memória do usuário
tornando ações e objetos visíveis e facilmente recuperáveis quando necessários.
Flexibilidade e eficiência de uso: apropriar-se de possíveis ferramentas que
otimizam a interação do usuário com ações habituais.
Estética e design minimalista: garantir que o usuário não se desvie da leitura e
entendimento do conteúdo, com informações irrelevantes.
Ajude os usuários a reconhecer, prever e corrigir erros: através de uma
linguagem simples, disponibilizar mensagens de erros para sugerir uma solução
construtiva, quando apresentado um problema.
Ajuda e documentação: viabilizar uma área com fácil acesso, contendo
documentações e informações sobre o sistema.
5.5 Flat Gradient
Com ênfase na simplicidade e no minimalismo, o flat design, cujo estilo iniciouse na década de 1920, tornou-se popular principalmente através da famosa escola da
Bauhaus e sob o notável designer Müller-Brockmann, que revolucionou o sistema de
grid. Prezando pela menor carga informacional e visual, tornou-se uma tendência
estética para aplicação em interface digital. Grandes empresas como a Apple, Google
e Microsoft, fizeram uso da mesma, influenciando os designers a seguirem o estilo, se
popularizando.
Se tratando de recuperar tendências, nos últimos dois anos o gradiente voltou
a se tornar popular, após o Instagram realizar a aplicação do estilo no redesign da sua
marca. Seu uso impactou e influenciou no mesmo tempo em que o flat design esteve
como tendência, originando um novo estilo, o flat gradient, que manteve as
características minimalistas, agregando valor visual sob o uso de gradiente.
5.6 Kanban
De acordo com Project Builder (2017), o método Kanban, que em japonês
significa quadro, foi criado para controlar os fluxos de processos na indústria japonesa,
tendo em vista proporcionar uma produção ágil. Atualmente, é uma das ferramentas

mais utilizadas em gerenciamento de projetos ágeis. Sua configuração inicial possui
três fases: to do (a fazer), doing (fazendo) e done (feito). Aplicadas separadamente
por colunas em um quadro, as tarefas são apresentadas numa posição, mas sendo
possível alterá-las de acordo com seu status atual, garantindo um acompanhamento
em tempo real.
Segundo o Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia
PMBOK) - 6.ª Edição (2017), o uso de técnicas, ferramentas e processos de
gerenciamento de projetos fornece uma base sólida para as organizações atingirem
suas metas e objetivos.
Hoje, alguns aplicativos de gestão apresentam ou se inspiram no método
Kanban. A implantação desse recurso busca entregar um produto final de qualidade
no menor tempo possível, através de seu feedback contínuo. Portanto, a ferramenta
tem uma grande contribuição no gerenciamento de projetos, oferecendo: Flexibilidade
de planejamento: priorizar ações de acordo com seu potencial de retorno ao cliente,
permitindo alterações se exigidas; Ciclos de desenvolvimento ágeis: desintegrar as
tarefas em grupos menores, possibilitando prever os riscos e agir de forma mais
precisa; Entregas contínuas e incrementais: embora esteja em desenvolvimento,
viabiliza o uso do projeto a cada etapa finalizada, além de realizar ajustes que forem
necessários até sua conclusão; Eficiência no desenvolvimento: o projeto é analisado
e com possibilidades de ser aprimorado a cada etapa, de forma contínua;
Comunicação favorecida: contribui com a visualização de dados de forma prática;
Definição de prioridades: sua divisão simples e objetiva no quadro, reduz tempo de
identificação e aumenta o tempo de produção; Uso simplificado: método intuitivo de
aprendizagem e utilização; e redução de custos: aumenta o índice de produtividade e
contribui para evitar desperdícios.
6. RESULTADOS ESPERADOS
Acredita-se que ao final do projeto, o aplicativo passe a oportunizar uma nova
experiência no relacionamento do designer com seus clientes. Oferecendo uma maior
segurança aos recém-inseridos no mercado e uma nova experiência aos que atuam
há mais tempo. Também se espera que ao viabilizar o aplicativo ao cliente, o mesmo
passará a ter uma maior compreensão da atuação do designer e seus termos
utilizados, proporcionando uma maior valorização da profissão.
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SMART CEMETERY (NECROPOLIS) PARA SMART CITY
Josilaine Aparecida da Silva
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RESUMO
O conceito de Smart City passa pelo diálogo com a urbanidade tecnológica, objetivando melhor
usabilidade estratégica das estruturas, serviços, informações e comunicação urbanas, resultando numa
melhor qualidade de vida. Dentre os vários elementos urbanos, os cemitérios são estrutura e serviço
que necessitam tornar-se “smart”, isto é, numa leitura ambiental, gerar menor custo ao ambiente da
cidade. Neste trabalho foram avaliados cemitérios tradicionais das cidades de Guaratinguetá, Lorena e
Cachoeira Paulista, Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, quanto à
localização, mobilidade interna, integridade do solo e das sepulturas e seus riscos para o entorno
urbano. Os resultados, por vezes, apresentaram problemas na estrutura, mobilidade e possível
contaminação local, demandando algumas propostas de correção dos riscos para transforma o
cemitério em Smart cemetery (necropolis) para smat city.
Palavras-chave: Smart City; Smart cemetery; Smart.

ABSTRACT
The concept of Smart City searches for technologies which enable better infrastructure
strategies, services, information and communication to reach a better quality of life. Of the various urban
elements, the cemetery is one that needs to become "smart" and lower the environmental cost for the
city. In this paper, we evaluated the Cemetery in Guaratinguetá, Lorena and Cachoeria paulista, SP for
its location, internal mobility, soil and grave integrity to assess its risks to the urban environment. The
results showed that it has uneven tomb distribution and internal mobility problems; however, it has good
soil and grave integrity and is well preserved in its external environment. Given these results, it is
becoming a model of Smart Cemetery to Smart City.
Keywords: Smart City, Smart Cemetery, mobility.

1. INTRODUÇÃO
O termo cidade pode ser entendido como uma estrutura geográfica na qual se
vive e trabalha, assim como uma entidade administrativa, ou como uma estrutura
social e comunitária. Nela diferentes sistemas interagem, na busca do equilíbrio
urbano em meio a conflitos de poder e de relações. Em função dessas concepções
de cidade que surge uma proposta denominada cidades sustentáveis ou inteligentes.
(WESTPHAL,2000).
Nos anos 1990 o debate sobre novas tecnologias de informação e comunicação
se tornaram presentes trazendo um novo conceito de “cidades inteligentes” que visava
dotar o espaço de uma infraestrutura digital eficiente como forma de estimulo para o
crescimento das estruturas de governo, empresas, comércios, tudo estando
interligado, fazendo parte de uma rede de interações. (LEMOS,2013).
Desta forma, as cidades inteligentes podem ser definidas como um ambiente
que integra as tecnologias da informação e comunicação (TICs) criando ambientes
interativos trazendo a comunicação para o mundo real. As Smarts cities são uma
mistura de capital humano e a tecnologia e se faz necessário criar um equilíbrio entre
as TIC’s que serão ferramentas para facilitar o desenvolvimento de smarts cities e
toda a estrutura da cidade. (ANDERLE,2015).
A palavra cemitério é de origem grega “KOUMETERIAN” e significa onde eu
durmo, mas com o advento do Cristianismo, o termo assumiu o sentido de local
destinado ao repouso final pós-morte, com significado apenas para lugares onde
acontece o enterramento dos cadáveres. (LELI, 2012).
Os cemitérios são fontes potenciais de contaminação ambiental, existe o risco
de contaminação das águas subterrâneas e superficiais por bactérias e vírus que se
proliferam durante os processos de decomposição dos corpos, além das substâncias
químicas liberadas. (MATOS, 2001).
Os projetos para implantação de cemitérios seguem as normas estabelecidas
pela Resolução CONAMA n° 335/2003 e 338/2006, que normatiza os procedimentos
para implantação e operação de cemitérios no país, com intuito de reduzir os riscos
de problemas e contaminação do ambiente. Para que um empreendimento com esse
potencial de contaminação não cause problemas ao ambiente físico e o social, é
necessário que a equipe responsável pelo projeto, execução e monitoramento desse
empreendimento, conheça e respeite essas leis, como também, conheça os passivos,
as causas e os efeitos que o contaminante do empreendimento pode causar.
(LELI,2012).
2. MATERIAL E MÉTODOS
Serão feitas visitas aos cemitérios municipais de Guaratinguetá, Lorena, e
Cachoeira paulista, SP e indicados (presença ou ausência) de seus possíveis
problemas ambientais.
Quanto às variáveis que fazem parte do levantamento dos problemas
ambientais, são considerados conceitualmente e referencialmente como:
Localização Urbana - os cemitérios urbanos podem gerar situações insalubres
para o entorno. (ROSSI; WEBER, 2013).
Urbanização densa – define-se a partir da formação e desenvolvimento de um
sistema urbano interligado e integrado para com seus equipamentos e serviços
urbanos. (MATOS; BAENINGER, 2017).

Integridade tumular - A individualização de cada túmulo, através da arquitetura,
escultura, signos e simbologias, por exemplo, é indicativa do desejo de perpetuação
existencial: busca-se expressar as particularidades dos mortos nas lápides, para
preservar a memória e a personalidade dos mesmos. (CARNEIRO, 2013).
Distribuição tumular (uniforme) – considerando os princípios de urbanismo, a
área mínima para movimentação de pedestre em vias públicas deve respeitar 40% da
largura total das vias, o que pode ser pensado para o cemitério, objeto deste estudo.
(SILVA, 2012).
Perda de solo por enxurradas - As Resoluções CONAMA 335/03 e a 402/08
salientam que não é permitida a implantação de cemitérios em terrenos sujeitos à
inundação permanente ou sazonal nem em locais em que a permeabilidade dos solos
e produtos de alteração possa estar modificada. (LELI, 2012).
Manchas escurecidas no solo – Manchas são causadas por uma perturbação
generalizada em torna de uma área, causadas por introdução de organismo plantas,
animais, pessoas. (CASIMIRO, 2000).
Distância entre os túmulos (não mobilidade) - A não mobilidade pode ser
entendida como a falta da capacidade de deslocamento das pessoas e bens nas
cidades, que pode ser aplicado para cemitérios que é o objeto de estudo do trabalho.
(KNEIB; 2012).
Arborização raiz pivotante - descreve que nas raízes pivotante há uma raiz
principal (axial) onde partem muitas raízes laterais que possa também se ramificar.
(RAMBOR; PINHIERO, 2014).
Arborização raiz fasciculada – Nas raízes fasciculadas não existem uma raiz
principal e sim um emaranhado ou cabeleira de raízes bem finas que se aderem ao
solo. (RAMBOR; PINHEIRO, 2014).
Um grande problema presente junto à arborização urbana é o enraizamento
das árvores, elas apresentam dois tipos de raízes às pivotantes/ profundas ou raízes
superficiais/ fasciculadas que geram maiores danos a calçadas, muros, meio fio e
alicerces, sendo a utilização das palmeiras as espécies mais indicadas para estes.
(RAMBOR; PINHEIRO, 2014).
2.1 Entorno
Integridade superficial solo do entorno – De acordo com analises de
implementação de cemitérios, na integridade tumular a falta de medidas de controle
para proteção ambiental no sepultamento ocorre a contaminação com várias
substancias causadoras de doenças das áreas próximas do cemitério atingindo a
água e o solo. (BAUAB, 2013).
Erosão solo entorno - O perímetro do cemitério deve ter um sistema adequado
e eficiente de drenagem pluvial, para captar e encaminhar as águas das chuvas (DA
SILVA; 2009).
Manchas solo entorno - Manchas são causadas por uma perturbação
generalizada em torna de uma área, causadas por introdução de organismo plantas,
animais, pessoas. (CASIMIRO, 2000).
Odores no momento da visita-os indicadores utilizados para o monitoramento
da qualidade do ar em cemitérios são a emissão de gases como gás sulfídrico,
metano, amônia, hidrogênio, CO2 e odor. (LELI,2012).

3. RESULTADOS
Quadro 01: Matriz de Análise do Cemitério Senhor dos Passos, Guaratinguetá, SP

Possíveis Problemas

Presença

Localização Urbana

x

Urbanização densa

x

Integridade tumular

x

Ausência

x

Distribuição tumular (uniforme)

x

Perda de solo por enxurradas

x

Manchas escurecidas no solo

x

Distância entre os túmulos (não mobilidade)

x

x

Distância dos túmulos - muro do cemitério = distância entre os túmulos

x

x

Arborização raiz pivotante

x

Arborização raiz fasciculada

x
Fonte: Autores, 2018

Quadro 02: Matriz de Análise do cemitério de Lorena, SP

Possíveis Problemas

Presença

Localização Urbana

x

Urbanização densa

x

Integridade tumular

x

Distribuição tumular (uniforme)

x

Ausência

x

Perda de solo por enxurradas

x

Manchas escurecidas no solo

x

Distância entre os túmulos (não mobilidade)

x

Distância dos túmulos - muro do cemitério = distância entre os túmulos

x

Arborização raiz pivotante

x

Arborização raiz fasciculada

x
Fonte: Autores, 2018

Quadro 03: Matriz de análise cemitério de Cachoeira paulista, SP

Possíveis Problemas

Presença

Ausência

Localização Urbana

x

Urbanização densa

x

Integridade tumular

x

x

Distribuição tumular (uniforme)

x

x

Perda de solo por enxurradas

x

Manchas escurecidas no solo

x

Distância entre os túmulos (não mobilidade)

x

x

Distância dos túmulos - muro do cemitério = distância entre os túmulos

x

Arborização raiz pivotante

x

Arborização raiz fasciculada

x
Fonte: Autores, 2018

Quadro 04: Matriz de análise entorno dos cemitérios de Guaratinguetá, Lorena e Cachoeira Paulista

ENTORNO
Integridade superficial solo do entorno

Presença
x

Ausência

Erosão solo entorno

x

Manchas solo entorno

x
x

Odores no momento da visita
Fonte: Autores, 2018

4. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES
Os três cemitérios estudados, se encontram em região urbana, sendo que
segundo Rossi; Weber (2013), estes podem gerar situações insalubres para o
entorno. Porém nenhum destes apresentou visualmente problemas. O cemitério de
Cachoeira Paulista ainda apresenta um muro de contenção a fim de evitar possíveis
problemas. Os Cemitérios estudados estão inseridos numa área com urbanização
densa a qual Matos; Baeninger (2017) inserem estes elementos na formação e
desenvolvimento de um sistema urbano interligado e integrado para com seus
equipamentos e serviços urbanos, fazendo parte da região central das cidades
estudadas. É possível notar ainda que o cemitério de Guaratinguetá, entre os objetos
de estudo, é o único que apresentou animais residentes em seu interior, como gatos.
Foi analisado a forma de organização de cada cemitério. Os três cemitérios
mostraram integridade tumular, salvo alguns poucos túmulos com problemas de
conservação, mas nada digno de nota. Para Carneiro (2013, p.19), a individualização
de cada túmulo, por meio da arquitetura, escultura e signos, por exemplo, é indicativo
do desejo de perpetuação existencial: “busca-se expressar as particularidades dos
mortos nas lápides, para preservar a memória e a personalidade dos mesmos. ” É
possível notar a diferença entre os túmulos e também a arquitetura dos mesmos de
modo a destacar os malconservados que poderiam de algum modo trazer problemas
para a saúde do ambiente.

A Distribuição tumular no cemitério de Guaratinguetá apresentou-se na forma
mista. Na ala antiga é possível perceber a falta de uniformidade, porém com a vinda
da ala nova percebe-se um ganho de uniformidade, seguindo as considerações de
Silva (2012) a respeito dos princípios de urbanismo, isto é, uma área mínima para
movimentação de pedestre em vias públicas que deve respeitar 40% da largura total
das vias. Este princípio de urbanização pode ser pensado para o cemitério, objeto
deste estudo. O cemitério de Lorena, apresentou uma melhor uniformidade, porém foi
possível notar que alguns túmulos estavam colados ao outro, fato que impedia a
passagem, também aplicado ao cemitério de Cachoeira Paulista.
Leli (2012), ressaltou nas Resoluções CONAMA 335/03 e a 402/08 que não é
permitida a implantação de cemitérios em terrenos sujeitos à inundação permanente
ou sazonal nem em locais em que a permeabilidade dos solos e produtos de alteração
possa estar modificada. Com analise nos três cemitérios o único que apresentou a
perda de solo por enxurradas foi o de Cachoeira Paulista, é notável em algumas áreas
a perda do solo por conta da chuva e até túmulos prejudicados em sua integridade
por conta desse fenômeno.
Segundo Casimiro (2000) as manchas são causadas por uma perturbação em
torno de uma área, porem nos três cemitérios não foram encontradas essas manchas
e isso pode ser resultado de uma boa manutenção do cemitério e por não tem muitos
animais ou vegetação que possa prejudicar o solo
No caso do cemitério de Guaratinguetá notamos dois casos, na ala antiga do
cemitério a distância entres os túmulos era pouca, ocasionando uma péssima
mobilidade entre os túmulos. Porém, quando fizeram a nova ala do cemitério, como
uma melhoria, a distância entre os túmulos aumentou, fazendo que os túmulos
ficassem em uma posição uniforme permitindo uma melhor mobilidade. No cemitério
de Lorena e Cachoeira a mobilidade também se mostrou precária devido a presença
de vegetação, túmulos muito próximos um do outro. Para Kneib (2012) a não
mobilidade pode ser compreendida como a falta de capacidade de deslocamento das
pessoas e bens nas cidades o qual pode ser aplicado para cemitérios.
A distância esperada entre os túmulos e o muro do cemitério ocorre no
cemitério de Guaratinguetá, foram construídas valetas para escoamento de agua
entre os túmulos e a parede. No caso do cemitério de Lorena, os túmulos estão
localizados próximos ao muro, e não havendo distância regulamentar. Em cachoeira
além de não haver distância entre a parede e os túmulos há algumas árvores nesse
espaço. Isso não é viável, pois seria mais correto que houvesse uma distância para
melhor mobilidade.
Foi constatada arborização nos três cemitérios, tanto com raízes pivotante e
raízes fasciculadas. Há presença de vegetação rasteira e árvores de pequeno, médio
e grande porte. As árvores eles trazem tranquilidade para o local por isso elas são
utilizadas nos cemitérios e as vegetações rasteira pelo solo não ser concretado a uma
maior facilidade de desenvolvimento delas. Como Rambor; Pinheiro (2014) algumas
espécies podem a arborização urbana pode causar problemas por conta do
enraizamento das arvores que geram problemas nas calçadas, muros e meio fio.
Quanto ao entorno próximo, não foi notada nenhuma mancha no solo do
entorno dos cemitérios, ou seja, os solos do entorno estão sendo bem cuidado e não
há uma perturbação generalizada na área como Casimiro (2012) relatou. Além disso,
não houve presença de odores no momento da visita, devido os túmulos estarem bem
vedados, mesmo que alguns a integridade estava prejudicada, o odor não foi sentido.

De acordo com Bauab (2013) as análises de implementação de cemitérios, na
integridade tumular a falta de medidas de controle para proteção ambiental no
sepultamento ocorre a contaminação com várias substâncias causadoras de doenças
das áreas próximas do cemitério atingindo a água e o solo. Não foi verificado nenhum
problema relacionado a isso nos objetos de estudo, também não foi verificado erosão
do solo no entorno, que segundo da Silva (2009) o perímetro do cemitério deve ter um
sistema adequado e eficiente de drenagem pluvial, para captar e encaminhar as águas
das chuvas.
Enfim, os cemitérios apresentaram modelos tradicionais, comuns nas cidades
da região, que necessitam de modernização para dialogar com as Smart Cities. No
entanto, esse redesign dos cemitérios será uma oportunidade para se pensar
soluções inovadoras parar a deposição dos corpos humanos de forma sustentável,
isto é, respeitando as variáveis sociais, econômicas, culturais, religiosas e de saúde
pública.
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RESUMO
A partir do presente artigo temos e de acordo com estudos estabelecidos previamente, os
autores tem como intensão a analisar a obra de Joseph Campbell. Assim, a fim de aplicar os
conhecimentos adquiridos por meio do livro, será demonstrado em um clipe projetado por alunos do
UNIFATEA a forma independente de narrativas que se completam, procurando transmitir a mensagem
de interação entre diferentes áreas de conhecimentos: Os mitos, os sonhos e a religião, demonstrando
a conexão entre o livro, a música e a produção de conteúdo audiovisual, além de divulgar a forma
interativa de reconhecimento e abordagem das áreas citadas pelo livro.
Palavras-chave: Mitos, sonhos, religião, música, interação.

ABSTRACT
From the present article we have and according to previously established studies, the authors
have as intension to analyze the work of Joseph Campbell. Thus, in order to apply the knowledge
acquired through the book, it will be demonstrated in a clip designed by UNIFATEA students the
independent form of narratives that are completed, trying to convey the message of interaction between
different areas of knowledge: Myths, dreams and religion, demonstrating the connection between book,
music and the production of audiovisual content, as well as publicizing the interactive way of recognizing
and approaching the areas mentioned by the book.
Keywords: Myths, dreams, religion, music, interaction.

1. INTRODUÇÃO
Este relatório apresenta o estudo de caso do projeto "Construção de vídeo
clipe" baseado na obra "Mitos, Sonhos e Religião", do autor Joseph Campbell.
No decorrer desde relatório iremos abordar técnicas operadas para produção
audiovisual e seus meios utilizados para vinculação de produtos na mídia, sabendo
que, a sociedade tende a usar os veículos tecnológicos para expor suas carências
como raiva e felicidade, e partindo da análise de tais dados e interpretação no formato
de vídeo clipe.
Por trás de toda esta série de palestras está nossa preocupação básica com o
problema da dinâmica cultural de hoje, as fontes e os veículos de renovação cultural.
A formulação do nosso tema geral mostra que buscamos uma profundidade
maior que estratégias pragmáticas e engenharia social, mas, se exploramos as
camadas mais profundas da criatividade, não somos tolos a ponto de supor uma
capacidade humana para renovar a vida a partir das profundezas por um ato da
vontade, ou a capacidade de criar um mito. Nem supomos que um novo impulso ou
visão cultural possa surgir em alguma dimensão espiritual isolada das realidades
mundanas. Nosso modesto objetivo é estudar em diversas áreas os processos do
espírito, as operações dos processos e estruturas pré-racionais na vida humana que
têm desempenhado uma parte essencial nas maiores conquistas da humanidade. O
que o torna especialmente interessante é a incursão no sonho e no mito cultural de
todo o mundo no primeiro século. Neste nível de profundidade, não se pode tratar o
tópico apenas como uma investigação historicista do mundo antigo. Todas os estudos
indagam o passado utilizável e todas as opções e fontes de significado O poder da
comunicação fornecidas pela experiência humana. A compreensão dos legados do
passado é mais completa diante de suas vicissitudes no presente.
2. O MITO
Segundo o dicionário Michaelis, Mito é uma palavra de origem grega (mythos)
que tem os seguintes significados: Fábula que relata a história dos deuses,
semideuses e heróis da Antiguidade pagã; Interpretação primitiva e ingênua do mundo
e de sua origem; Tradição que, sob forma alegórica, deixa entrever um fato natural,
histórico ou filosófico; Exposição simbólica de um fato, coisa inacreditável, enigma,
utopia, pessoa, ou coisa incompreensível.
De certa forma, todas essas definições estão ligadas à noção de algo que está
fora da realidade, que não apresenta uma explicação racional para sua existência.
Desta maneira, mitos configuram narrativa que começaram a ser usadas na Grécia
Antiga que têm por objetivo explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza.
Os mitos são definidos como uma explicação dos fatos atuais através de
acontecimentos primordiais, que se encontram sempre presentes, sendo que,
pelo rito, se faz a ligação do atual ao primordial. Deste modo, os mitos, ao se
referirem aos acontecimentos primordiais, estão nos trazendo uma
explicação do atual, pois esses acontecimentos ocorreram em determinados
espaços e tempos sagrados. Essa referência a um contexto transcendente
valida o espaço e o tempo profanos, dando sentido à cotidianidade. (CRUZ,
2007, p. 2)

A simbologia e, muitas vezes, ingenuidade que envolve o mito está ligada ao
fato de que, naquela época, os gregos utilizavam-na para buscar explicações da
origem do universo e da vida humana, coisas que não compreendiam muito bem.
Neste sentido, deuses, personagens sobrenaturais e heróis passaram a se misturar
aos fatos que realmente aconteceram e a integrar as características das pessoas que
realmente existiram. “Os estudiosos podem tentar analisar os mitos como forma
primitiva de explicação racional do universo, como ciência ingênua e rudimentar;
outros podem vê-los como projeção de nossa vida inconsciente, etc.”
(VASCONCELLOS, 1998, p. 8).
Escrito por Platão há mais de dois mil anos, o mito da caverna faz parte do livro
A República. Esse pensamento mitológico se tornou muito conhecido por trazer
reflexões políticas, sociais e filosóficas que ainda se aplicam atualmente. Seguindo
esse pensamento, algumas obras foram desenvolvidas fazendo menção a área de
conhecimento.
Em muitas situações históricas, os escritores e seu público consideram como
ponto pacífico que a obra literária descreve conteúdos que são efetivamente
possíveis e têm relação com o mundo real. Essa atitude corresponde à
literatura realista, no sentido amplo do termo. Considerado assim, o realismo
não é, pois, unicamente um conjunto de convenções estilísticas e narrativas,
mas uma atitude fundamental referente às relações entre o universo real e a
verdade dos textos literários. Numa perspectiva realista, o critério de verdade
ou falsidade de uma obra literária e de seus detalhes é baseado na noção de
possibilidade [...] em relação ao mundo real" (PAVEL, apud COMPAGNON,
2012, p. 133)

Sócrates conta, de forma alegórica, a ação histórica dos homens prisioneiros
que viveram no mesmo lugar de sempre, em uma caverna. Neste mesmo local, na
porta, passam diariamente homens carregando objetos de todas formas, e as sombras
desses objetos, criada pela luz, são projetadas na parede de outras formas. Sendo a
única coisa que eles conseguem enxergar, a única realidade conhecida por eles.
Considera-se que um desses prisioneiros é libertado e segue em direção a luz
que acaba ofuscando os seus olhos, deixando os objetos distorcidos como se fossem
fantasmas, mas com o passar do tempo o homem vai se adaptando e passa a
contemplar
O meio, em uma realidade chave, cria um ambiente, diferente da realidade
projetada na parede da caverna, por causa da luz, do movimento e do áudio. No
mesmo pensamento da Caverna, um dos prisioneiros é libertado, conhece o mundo
lá fora e volta para salvar seu grupo que não acredita na história contada por seu
amigo
Interligando as obras audiovisuais com a teoria dos dois mundos de Platão, o
mundo inteligível, mundo das ideias e o mundo sensível, mundo das aparências. O
mundo inteligível: Um universo perfeito, o mundo das essências imutáveis. No
entanto, o setor sensível, seria um universo feito para as aparências, das
representações.
Com isso, o filosofo Platão, faz uma crítica a sociedade de Atenas, sugerindo
que os mesmos enxerguem o mundo de forma racional, não deixando ser levado pelos
sentidos. Apesar de que Platão se referia a Atena, a sociedade moderna atual, pós
contemporâneas pode se beneficiar

Logo, Platão defende a ideia do mundo inteligível. Colocando esse meio,
dentro de um novo sistema, chamado setor audiovisual. Por outro lado, a conexão da
teoria, por trás do material audiovisual, tem a visão de um grupo de profissionais
preparados para construir a realidade alternativa, que chega até o espectador. Com
isso, a imagem e o som estão conectados a uma tecnologia que por sua vez tem uma
projeção comercial, e não astral.
3. O SONHO
É importante, inicialmente ter a consciência de que não iremos abordar o lado
cientifico-psicológico dos sonhos, pelo contrário, para que seja possível observar a
ligação entre os sonhos, os mitos e a religião, deve-se partir da premissa
sentimental/emocional e não psicológica.
Assim como na mitologia, a interação do ser-humano no seu meio está
diretamente ligada a seus atos e, consequentemente, a seus sonhos.
Fala de como é fundamental, para uma vida que valha à pena, que
não estejamos permanentemente isolados em ilhas, ou cercados de barreiras
intransponíveis ou fossos profundos, mas como este recolhimento é essencial
para que novos laços possam ser forjados. O sonho emerge das ausências e
perdas e é nele que o duque mergulha para um novo aprendizado, um
processo que se manterá até sentir-se capaz para dele emergir. (PROCHET,
2013, p.14)

Na mitologia grega, o Deus responsável por sonhos as representações
humanas destes é Morpheu, filho de Hipnos, o Deus do Sono. Ambos representados
de forma jovem e livre em suas histórias. (NUNES, s.d.)
3.1. A RELIGIÃO
A religião é abordada sob diversos critérios, sejam eles emocionais e racionais.
Entretanto, é possível observar que a subjetividade e ainda, a calorosa devoção ao
redor do mundo é inegável e permanente, movendo diversas áreas de expressão, seja
cultural, musical ou econômica.
Nesse sentido, a religião, enquanto manifestação cultural, adapta-se
às necessidades e aos projetos de homens e mulheres, de acordo com o
grupo no qual está inserido. Já a religiosidade entendida como manifestação
pessoal de fé, em uma busca por experiências e valores que transcendam a
dimensão material e corporal, dá sentido à existência do indivíduo no mundo
e equilíbrio para os diferentes aspectos da vida (social, afetivo, emocional,
espiritual), determinando desta forma o comportamento e as ações deste
indivíduo, de seu grupo social e mesmo de uma coletividade. (LANZA et al.,
2013, p. 7)

Portanto, assim como os mitos e os sonhos, a religião também é utilizada como
meio de explicação para tudo aquilo que o homem não tem explicações. Ou seja,
como coloca Bernardi e Castilho:

A religiosidade constrói um universo de reflexão todo especial na vida
seja individual ou social por envolver um contrato, em que o elemento
esperança e sentido da vida são fundamentais para o desenvolvimento do
ser humano em sua trajetória terrestre. (BERNARDI; CASTILHO, 2016, p.
746)

4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO – Videoclipe
O videoclipe tem antecedentes diretos na música de vanguarda dos anos 1960.
Usamos as referências de montagem, música e efeitos para criar um tipo de narrativa,
própria do meio audiovisual.
4.1 Elementos e aspectos
Os elementos básicos constituintes do videoclipe são a música, a letra e a
imagem, que, manipulados, interagem para provocar a produção de sentido. Os
aspectos (características) de como estes elementos são construídos incluem a
montagem, o ritmo, os efeitos especiais (visuais e sonoros), a iconografia, os
grafismos, e os movimentos de câmera, entre outros.
Na montagem das cenas, utilizamos o processo de justaposição de imagens
diferentes filmadas separadamente. A mudança de uma imagem para outra é
chamada de "corte", e cada intervalo entre um corte e outro recebe o nome de "plano".
Na montagem de videoclipes, este intervalo costuma ser muito curto.
A estética do videoclipe também exerceu forte influência sobre o mercado
fonográfico da época, levando os produtores do vídeo clipe a se aprofundar no figurino
e cenário dos meados dos anos 60, seguindo assim, o produto também contém a
mesma proposta.
4.2 Roteiro
Com base na análise do livro “Mitos, Sonhos e Religião” a ideia central é a
criação de um videoclipe que simplifique sua analogia adequando-o a um público
jovem.
Primeira Cena: Ocorrerá dentro de um quarto, onde uma adolescente estará
deitada em sua cama dormindo, no quarto, conterá produtos do seu ídolo, como por
exemplo, fotos, pôsteres, disco e outras coisas mais.
Descrição da cena: A câmera captará cenas de “sino de vento” balançando
com vento, logo a luz atravessa a janela que estará semiaberta, e o vento bate na
cortina e a deixa esvoaçante. Com o efeito em Slow Motion (câmera lenta), passará
entre a adolescente e mostrará com calma os detalhes de seu acervo contidos do seu
ídolo.
Segunda cena: Ocorrerá em um ambiente onde a banda do personagem (ídolo)
fará um show.
Descrição da cena: Já acontecendo o show, a adolescente chega e se depara
com seu ídolo que em meio a tantas pessoas olha diretamente para ela os dois trocam
olhares. Ele a chama para subir no palco ela não acredita, mas ele a chama
novamente e ela sobe no palco com a ajuda dele, ele canta para ela e os dois se
beijam. Neste momento a câmera se aproxima deles focando os lábios.
Terceira cena: Ocorrerá em uma igreja aonde os personagens vão se casar.
Descrição da cena: Partindo do beijo da última cena, eles aparecerão dentro
de uma igreja simbolizando que eles se casaram. As pessoas que estarão no

casamento (figurantes) expressarão felicidade. A câmera se distancia mostrando o
cenário do casamento e é interrompida com o toque do despertador, dando a
impressão de que tudo não passava de um sonho.
Quarta cena: Ocorrerá no quarto onde se deu a primeira cena.
Descrição da cena: Ao acordar, a adolescente toma em suas mãos uma foto
do seu ídolo suspira fundo e aperta a foto contra o peito, de repente ele entra no quarto
de pijamas, com uma bandeja de café da manhã, vai em direção a ela, senta na cama
e a dá um beijo na testa da adolescente. A câmera se aproxima novamente dos lábios
do personagem (ídolo) que diz: - Eu te... E sendo a frase interrompida novamente pelo
som do despertador, a adolescente acorda e levanta da cama em um despertar
colocando sim evidente que ela teve apenas um sonho
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a análise do livro é importante destacar que aplicamos a teoria
em prática, tirando a essência de mitos, sonhos e religião e a transformando em um
videoclipe voltado ao público jovem.
Com isso o livro que apresentava uma linguagem totalmente complexa,
filosófica e teológica, passa a apresentar-se por meio do produto para um público
universal, ou seja, ao nos basearmos no livro de Joseph Campbell focamos transmitir
a ideia do livro ao público de uma maneira que pudessem entender a analogia feita
agregando-se a ideia do sonho: conhecer o cantor que move a vida da maioria dos
adolescentes na atualidade. O “mito” que os adolescentes fazem transformando seus
ídolos em verdadeiros deuses como se fossem algo impossível de se alcançar. E a
“religiosidade” quando em meio ao sonho ela se apega na questão do casamento o
matrimônio onde muitas adolescentes acreditam que seja a maior prova de amor que
exista que é imposta pela igreja que prega que a união é indissolúvel
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RESUMO
O presente artigo procura estudar com o auxílio dos livros “A Revolução dos Bichos” de George
Orwell e “Ira - Xadrez, Truco e Outras Guerras” de José Roberto Torero a influência negativa dos
discursos impostos sobre a massa e suas principais consequências. Assim, com caráter informativo e
sob luz de diversos autores que relatam sobre o assunto, o artigo tem como principal objetivo a
observação e conscientização crítica quanto aos discursos atuais, estes podendo ser considerados
discursos de ódio por meio da intolerância, um problema enfrentado de diversas maneiras, subjetivas
ou não, pela sociedade atual
Palavras-chave: Influência; Massa; Comunicação; Discurso.

ABSTRACT
This article tries to study the negative influence of the discourses imposed on the masses and
their main consequences with the help of the books “Animal farm” of George Orwell and “Ira – Xadrez,
Truco e Outras Guerras” of José Roberto Torero. With an informative quality and under the light of
several authors who report about the subject, the main objective of this article is the observation and
critical awareness of current discourses that can be considered hate speech, a problem faced in different
ways, subjective or not, by the actual society.
Keywords: Influence; Masse; Communication; Discourse.

1. INTRODUÇÃO
A comunicação sempre esteve em um continuo processo de evolução de forma
colaborativa para com todo o desenvolvimento do homem e da cultura. Entretanto, é
inevitável reconhecer que o ser humano usufruiu desse fenômeno de forma
equivocada, provocando o aparecer de discursos de ódio, propagação da violência,
da intolerância e do preconceito. É nítido este fato, quando recorremos ao nosso
passado e vemos, como por exemplo, o uso da comunicação para divulgar o ódio aos
judeus por meio de propagandas nazistas, ou até mesmo no tempo presente, em que
é possível observar o discurso de ódio e a intolerância sendo propagadas de forma
liberal em mídias sociais, como o Facebook.
Para que haja um melhor entendimento sobre o assunto, devemos entender
primeiramente a comunicação utilizada como meio de influenciar massas e ao analisar
os livros "Revolução dos Bichos" de George Orwell e "Xadrez, Truco e outras guerras"
de José Roberto Torero, podemos refletir sobre o que se assemelha à realidade da
comunicação como forma de influência de maneira manipuladora, uma vez que os
livros são fictícios.
No livro de Orwell, é perceptível a influência que os porcos mantinham com os
outros animais na fazenda para que estes alimentassem o ódio contra os seres
humanos. Neste meio, os porcos realizavam manifestações seguindo interesses
próprios e não visando a coletividade, atitude encontrada também no livro de Torero,
que trata da bipolaridade da ira, que poderia ser desculpável caso ela fosse fruto de
um ato bom, como a defesa da pátria, mas com o passar do livro, nota-se que os
participantes da guerra estão, na verdade, defendendo seus próprios interesses, onde
podemos notar a semelhança com os dias atuais.
O poder da comunicação cresce a cada dia dando à população a liberdade de
dizer e agir conforme suas vontades, sem que haja um questionamento de possíveis
consequências. Com a popularização das mídias sociais, problemas com seu uso e
influencia demonstram a necessidade de atendimento a demanda de pessoas que se
deixa levar por aquilo que é dito por seus iguais, tanto por meios tradicionais - TV,
rádio e jornal impresso-, quanto pelos meios digitais - redes sociais, lojas online, blogs,
e a internet em geral. No passado, a população era manipulada por meio de grandes
discursos, hoje, simples imagens e/ou frases levam pessoas a atitudes extremas que
derivam do constante bombardeio de informações online, onde podemos notar a
interferência de notícias que tratam dos discursos de ódio (Ainda que estes sejam
subjetivos e pequenos), estes, influenciando e persuadindo pessoas, levando-as a
contradizerem sua índole e deixando, mais uma vez, o poder da comunicação em
evidencia.
2. CONCEITO DE COMUNICAÇÃO
A comunicação vai muito além do ato de falar, ela é qualquer tipo de interação
compreendida pelo outro. Há comunicação quando os seres que estão interagindo
entre si compreendem a mensagem que está sendo transmitida, e essa mensagem
pode ser emitida de várias formas, elaboradas ou simples, como por exemplo por meio
de uma notícia e até por meio de um desenho. Segundo Wolton (2012), comunicação
difere de informação, ele deixa claro isso no seguinte trecho:

Atualmente, com o excesso de informação, a comunicação se torna, na maior
parte do tempo, uma negociação. E essa negociação precisará de um tempo
para ser transformada em comunicação dada à velocidade que a informação
passou a alcançar. É esta a razão pela qual a informação se separou da
comunicação, obrigando, então, ao que é inevitável: uma reflexão muito maior
da condição prática da comunicação. (ZANOTTI, RIBEIRO, 2012)

A emissão de sons é o que descreve a comunicação oral, que é feita por meio
de sons, pausas e ritmos na hora de transmitir o desejado, é necessário também que
o receptor e emissor falem a mesma língua para que haja a melhor compreensão
daqui que está sendo dito. A oralidade é utilizada muitas vezes para atrair público para
um determinado assunto – temos como exemplo professores que utilizam de gírias
para atrair para a aula a atenção de seus alunos – ou para a manipulação de povos,
como foi feito por Adolf Hitler mediante a um discurso preparado com cautela e um
“dom” para comunicar-se. De acordo com Martins e Fortes (2008), para que se
obtenha uma boa comunicação oral, é imprescindível o uso adequado da voz, da
atitude corporal e das expressões faciais, pois nosso corpo transmite informações sem
que queiramos - é algo instintivo e faz parte do nosso ser. Os escritores Weil e
Tompakow (1986) alegam que “pela linguagem do corpo, você diz muitas coisas aos
outros. E eles têm muitas coisas a dizer para você. É antes de tudo um centro de
informações para nós mesmos”
O uso da oralidade nos permite fazer utilizar a persuasão, tanto para o bem
quanto para o mal, em casos positivos é aplicada para convencer a população a lutar
por causas sociais (luta contra a fome, doenças, pobreza etc.) e em casos negativos
efetuar a manipulação de uma minoria para conquistar votos ou seguidores que
apoiarão causas que resultarão em mortes e inimizades.
3. ANÁLISE DO LIVRO “A REVOLUÇÃO DOS BICHOS” DE GEORGE ORWELL
O Livro escrito durante a segunda guerra mundial expõe de forma fictícia e
critica quanto a situação mundial nos anos de guerra. O livro procura mostrar a
organização e as mudanças ocorridas no local onde a história é narrada, uma pequena
granja, denominada granja solar.
Após serem influenciados pelos porcos, os bichos se revoltam com o seu
tratamento e expulsam sr. Jones (humano e dono da fazenda) da granja, assumindo
o controle e autonomia de seus dias.
Os desafios se iniciam com a pequena comissão governamental formada logo
em seguida, constituída por porcos.
As distorções do poder e do discurso político são evidentes na retórica que
manipula os demais animais “menos preparados”. Os direitos dos animais há
muito já não são iguais. Os “não-porcos” trabalham muito e comem pouco e
mal, pois os porcos ficam com as melhores rações. O antigo sonho de
igualdade entre todos os bichos e independência do homem é substituído por
anseios comerciais do porco tirano que inicia relacionamentos com os demais
fazendeiros humanos. Os animais já desestimulados, com frio e fome, são
submetidos a uma enorme carga de trabalho, maior até do que na época em
que eram subjugados aos humanos. As práticas capitalistas, utilizadas em
benefício próprio, fizeram com que os porcos se aproximassem cada vez
mais dos homens, esquecendo os ideais igualitários da revolução. (SÁ;
SOARES, p.2, 2005)

Os problemas só aumentam e os animais se veem na necessidade de uma
nova revolução, uma vez que os porcos se parecem cada vez mais com os humanos
que cuidavam da granja anteriormente. Este fato desencadeia a nova revolução, onde
todas as regras propostas pelos porcos são anuladas quando os animais se veem
necessitados do homem no poder novamente.
O livro, que faz uma crítica a guerra e ao modelo governamental nazifascista,
foi rejeitado em inúmeras editoras da época, e hoje é considerado modelo para ensinar
de forma eficiente e ilusória os acontecimentos da guerra.
[...] Diferentes interesses explicam diferentes perspectivas. Na arena dos
conflitos históricos, na produção e reprodução da vida cotidiana, o lugar
ocupado pelas distintas classes sociais implica divergências, tanto teóricas
quanto práticas. [...] (PUGLIA, TAVARES, p.77, 2016)

3.2 A Relação do Livro de Orwell com a Comunicação em Massa e Perpetuação
dos Discursos de Ódio
Com a leitura do livro de Orwell, é possível observar a comunicação como uma
importante ferramenta para propagar os discursos e influenciar muitos indivíduos, pois
como mostra o livro, a proliferação do discurso dos porcos influencia também outras
fazendas aos arredores da granja.
Pelo fim do verão, a notícia do que se sucedera na granja dos bichos já se
espalhava pelo condado. Todos os dias, Bola-de-neve e Napoleão enviavam
formações de pombos com instrução de misturarem-se aos animais das
granjas vizinhas, contar-lhes a história da rebelião e ensinar-lhes a melodia
de “bichos da Inglaterra”. (ORWELL, p.35, 2007)

Como podemos observar, por meio dos discursos (Sejam eles falados ou
cantados), a manipulação fica subjetiva, muitas vezes disfarçada e sem mostrar a real
intenção do emissor da mensagem.
A mensagem de George Orwell sobre o uso manipulativo dos meios de
comunicação de massa foi e é considerada bastante contemporânea pela
época em que foi escrita. Os meios interferem no nosso dia-a-dia,
provavelmente não tão diretamente como retratado na obra, mas de tal
maneira que talvez não percebamos ao que estamos sujeitos, à manipulação
e indução de atitudes. (MARTINS; GUIMARÃES, p.7, 2013)

4. ANÁLISE DO LIVRO “IRA – XADREZ, TRUCO E OUTRAS GUERRAS” DE
JOSÉ ROBERTO TORERO
O livro “Ira - Xadrez, Truco e Outras Guerras” de José Roberto Torero está
incluso em uma coletânea de livros que falam a respeito dos sete pecados capitais. O
livro de Torero demonstra o sentimento de ira como algo inevitável ao ser humano, o
qual a expressa de maneiras que podem ser de conclusão negativa ou positiva, caso
ela seja manifestada em favor de algo bom.
A trama do livro acontece em meio a uma guerra, a qual o autor usou como
inspiração a Guerra do Paraguai, fato que ele mesmo esclarece no prefácio de seu
livro:

Os que amam a ficção acharão essa obra impura, pois há muitos capítulos
claramente inspirados na Guerra do Paraguai. Já os que gostam de história
odiarão esse livro pela excessiva liberdade com que recriou capítulo tão
nobre da vida pátria. (TORERO, 1998)

De forma geral, o livro revela histórias de um grupo hierarquizado, que vai do
rei ao pequeno soldado, este que é protagonista da trama, os quais se entrelaçam por
conta do contexto bélico que envolve duas nações. O livro perpassa pelos interesses
e ambições pessoais ou políticas de cada personagem, revelando o motivo de cada
um aceitar a escolha de lutarem pela pátria, entre esses interesses, poucos são por
mero patriotismo, como é analisado por Milbradt (2000, p. 132):
Da ira, faz-se a guerra. Os motivos são os mais diversos: amor ao poder (rei),
amor ao renome (general), cobiça de títulos (coronel), vaidade de ser soldado
(capitão) e a possiblidade de ser herói da guerra (soldado). [...] Fazer a
guerra, aqui, não é ser vitorioso, mas é um modo de encarar a vida e ter
motivos pra viver.

4.1. A Relação do Livro de Torero com a Comunicação em Massa e Perpetuação
dos Discursos de Ódio
A partir da análise dos livros, é possível perceber a comunicação em massa
como meio de propagar as ideias de um superior, sendo elas positivas ou negativas,
visto que as pessoas aceitam essa concepção, já que ela tem como fonte de origem
alguém o algo de credibilidade e notoriedade, dessa forma, os indivíduos
passivamente recebem tal ideia, sendo ela de cunho verdadeiro ou não. A TV, por
exemplo, tem um grande poder de formação de opinião pública e de modo de vivência
em sociedade, como relata Vestena (2008, apud BOURDIEU, 1997):
A TV, de acordo Bourdieu, de instrumento de registro torna-se um
instrumento de criação de realidade, e assim, caminha-se “cada vez mais
rumo a universos em que o mundo social é descrito e prescrito pela TV”

Como no caso do livro, o conflito e a guerra se tornam banais por conta da ideia
de que a defesa da pátria vai além da diplomacia e dos interesses públicos e que a
vantagem própria se sobressai sobre a empatia.
Atualmente, se tem como exemplo as mídias sociais, as quais são as maiores
propagadoras de discursos com cunho odiosos, preconceituosos e intolerantes devido
à extensa liberdade de expressão que é possível encontrar nessas redes já que nelas
se encontra uma ampla operação, permitindo que o ser humano expresse a si próprio,
suas opiniões, seus pensamentos e suas escolhas das mais variadas maneiras
possíveis para as mais variadas personalidades que se projetam no ciberespaço
(SILVA et al., 2011).
5. OS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO
O Direito à liberdade e, por conseguinte, à liberdade de expressão foi
proeminentemente consagrado na Constituição Democrática de 1988. Conceito
básico que foi trazido desde a antiguidade.

Naturalmente, a consciência da liberdade como um poder de
autodeterminação necessário à dignidade do ser humano é contemporânea
às concepções ideológicas liberais do século XVIII, marcadas pela afirmação
da burguesia frente ao absolutismo da monarquia de então. (FREITAS;
CASTRO, 2013, p. 330)

Entre as formas de expressão, pode-se destacar a de expressão, seja ela
usada de forma benefica ou não. Recorrendo novamente a historia da humanidade,
podemos notar o uso da liberdade de expressão e do poder de comunicar-se como
uma ferramenta para a manipulação de grandes grupos de pessoas.
O maior perigo, entretanto, no que se refere ao discurso do ódio, não é a
persuasão do discurso a outros membros da sociedade, mas, ao contrário, é
a imposição autoritária de ideias preconceituosas com o propósito de fazer
calar grupos minoritários (FISS, 2005 apud FREITAS; CASTRO, 2013, p.
346).

Podemos notar ainda, que com o avanço tecnológico, os meios de utilização
dos discursos acabam se tornando virtuais, podendo atingir um publico ainda maior,
tendo como consequencia um alcance maior.
A tecnologia de redes eletrônicas modifica profundamente o conceito de
tempo e espaço. É possível a comunicação com qualquer pessoa, em
qualquer lugar, a qualquer tempo: surgem novos elos, situações, serviços,
que para funcionarem dependem da aceitação de cada um. (MACEDO;
FOLTRAN, s.d, pg.6)

Em síntese, é possível observar a partir da análise dos livros e de estudos na
área, que a comunicação foi e continua sendo uma importante ferramenta de
influência de massa e propagação dos discursos de ódio. Hoje, estes discursos de
ódio têm estado mais presentes de forma virtual levando pessoas a atitudes contra
dizentes que podem ser caracterizadas como resultado de um discurso. Um bom
exemplo desta influencia são jogos nocivos a vida, e a sociedade como um todo.
O suposto anonimato, a ausência de um interlocutor presencial e o
isolamento no momento de construir raciocínios argumentativos podem estar
entre algumas características deste fenômeno: o discurso de ódio nas mídias
sociais. Tal fenômeno perpassa e inclui o ambiente escolar de maneira
crescente e preocupante, o que nos impulsiona a entendê-lo de maneira mais
cautelosa. (ANDRADE; PISCHETOLA, 2016, P.1380)

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A sociedade vem se modificando ao longo do tempo e o indivíduo possui uma
liberdade cada vez maior com a ascensão das redes sociais e por meio da liberdade
de expressão, entretanto, fica claro, que com a facilidade que as pessoas encontram
na internet na maneira de expressar seus próprios argumentos, fica inevitável também
que esses indivíduos atribuam a suas opiniões discursos de ódio que extrapolam o
limite do respeito e da empatia, fazendo com que a intolerância seja mascarada em
uma relativização do argumento de opinião própria.
Adentrando a essa liberdade, há também a grande manipulação de autoridades
e influências que é exercida sobre a massa, essa que aceita passivamente aquilo que
lhe é atribuído, visto que ela enxerga uma grande autonomia naquilo que está na mídia

e que é divulgado para toda a população, isso permite que a influência seja
manifestada de forma mais fácil pela grande mídia. A massa então, é responsável
também, pela propagação desse tipo de manipulação, já que nas redes sociais ela
pode expressar e compartilhar aquilo que ela acredita e que vê como verdade.
A análise dos livros de Orwell e Torero permitiram que o estudo fosse
aprofundado na maneira que a manipulação é exercida pelas autoridades e grandes
mídias que contribuem para que a liberdade de expressão supere os limites do
respeito a coletividade e atribua para si um discurso de cunho odioso e principalmente
intolerante.
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RESUMO
Esta pesquisa foi de abordagem quantitativa, do tipo descritivo exploratória e teve como
amostra 22 mulheres gestantes. Este é um artigo que objetiva demonstrar que grande parte das
mulheres não tem consentimento da realização da episiotomia e ressaltar os agravos que este
procedimento pode causar na vida das mesmas. A episiotomia é uma incisão perineal que visa
aumentar o canal vaginal para facilitar a passagem do feto, sendo indicada pelo médico obstetra que
realiza o parto da mulher. Após criteriosa análise dos dados obtidos, concluímos que a grande maioria
tinha conhecimentos acerca da episiotomia, que não tiveram consentimento sobre a realização da
mesma e se soubessem, não teriam realizado o procedimento. O estudo científico reforça a importância
do conhecimento da mulher acerca dos métodos existentes para evitar reflexos negativos em sua saúde
e consequentemente evitar a realização desnecessária deste procedimento.
Palavras-chave: Saúde da mulher; Episiotomia; Parto normal.

ABSTRACT
This research was of quantitative approach, of the descriptive exploratory type and had as
sample 22 pregnant women. This is an article that aims to demonstrate that a large part of the women
do not consent to the episiotomy and to highlight the problems that this procedure may cause in their
life. The episiotomy is a perineal incision that aims to increase the vaginal canal to facilitate the passage
of the fetus, being indicated by the obstetrician doctor who carries out the childbirth. After a careful
analysis of the data obtained, we concluded that the great majority had knowledge about the episiotomy,
that they did not have consent on the accomplishment of the same and if they knew, they would not
have performed the procedure. The scientific study reinforces the importance of women's knowledge
about existing methods to strengthen the pelvic region and, consequently, avoid unnecessary
performance of this procedure.
Keywords: Women’s health; Episiotomy; Natural childbirth.

1. INTRODUÇÃO
A episiotomia é uma incisão realizada no períneo para ampliar o canal de parto.
Esta incisão afeta várias estruturas do períneo, como vasos sanguíneos, músculos e
tendões, responsáveis pela sustentação de órgãos, pelo controle urinário e fecal,
possuindo ainda relações significativas com o clitóris. A lesão provocada pela
episiotomia traz a possibilidade de incontinências urinária e fecal graves, dispareunia
e perda da sensibilidade além de prolapso de órgãos.
Segundo Aratani et al (2014), o parto normal é considerado fisiológico porque
o feto ultrapassa as barreiras do sistema reprodutor feminino sistematicamente por
meio das contrações uterinas, proporcionando a expulsão da criança sem
intervenções cirúrgicas, já no cesáreo ou a cesariana, é necessária uma incisão
cirúrgica na parede abdominal para a extração manual do recém-nascido.
Estudos apontam que os profissionais da saúde permanecem arraigados a
conceitos que se diferenciam dos resultados das evidências cientificas. Em agravo a
esse ponto, cabem aos profissionais, que não clarificam da maneira adequada e sem
autorização prévia da mulher, esse tal procedimento e suas manifestações clínicas
para as mesmas e seus familiares, configurando-se como um desrespeito à cidadania,
pois sem o autoconhecimento as implicações e as evidências científicas que
sustentam cada procedimento, as mulheres não possuem capacidade para optar
sobre a conduta clínica e assim tornam-se passivas a escolha determinada pelo
profissional.
Um dos fatores que aumenta a taxa de episiotomia é manter a mulher deitada,
uma vez que implica no aumento da duração do trabalho de parto e do risco de
sofrimento fetal, pela diminuição da intensidade e da eficácia das contrações. Na
posição dorsal horizontal, há pressão da veia cava inferior, que diminui o fluxo
sangüíneo de oxigênio para o feto. Como é mais desconfortável ficar deitada, a
tendência é o aumento da tensão e da dor, o que estimula a solicitação da anestesia.
Segundo Zveiter, Progianti e Vargens (2005) esse procedimento acarreta no
agravamento do estado genital ao em vez de protegê-lo segundo evidências
científicas. Se o trauma for levado como procedimento externo, invasivo e doloroso
que impossibilita a mulher de reagir, a mesma se apresenta como o próprio trauma.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou em 1996 o guia denominado
“Boas Práticas de Atenção ao Parto e Nascimento”, onde se propõe que a assistência
obstétrica seja embasada nos melhores estudos científicos publicados no mundo.
No âmbito das boas práticas, destaca-se o estímulo para a redução do
procedimento da episiotomia. Essa intervenção ainda é praticada rotineiramente por
profissionais da saúde, com o intuito de prevenir lacerações perineais graves e
abreviar o período expulsivo do parto, principalmente em situações críticas como o
parto instrumental. Porém, os estudos apontam que os riscos sobrepõem os
benefícios e podem aumentar a extensão de lacerações perineais e perda de sangue,
causar infecções, prejudicar a função sexual das mulheres, dentre outras
complicações.
Gomes et al (2014) relata que para assistir ao parto com humanização é preciso
respeito à fisiologia feminina, sem intervenções, com a compreensão sobre os
aspectos sociais e culturais em relação ao parto preservados, e que propiciem a
puérpera e família suporte emocional. No estudo de Dumoulin C, Hay-Smith EJC, Mac
Habée-Séguin G., há evidência científica de que o fortalecimento pélvico por meio de
exercícios deve ser usado no tratamento da incontinência urinária e quando iniciado

precocemente em primigestas, pode prevenir esse problema no final na gestação e
no pós-parto
O presente estudo objetivou demonstrar que grande parte das mulheres não
tem consentimento da realização da episiotomia, ressaltar os agravos que este
procedimento pode causar na vida das mesmas e reforçar a importância do
conhecimento da mulher acerca dos métodos existentes para evitar reflexos negativos
na saúde e consequentemente evitar a realização desnecessária deste procedimento.
2. MÉTODO
O presente estudo foi de abordagem quantitativa, do tipo descritivo,
exploratório, fundamentado na análise de dados coletados com 22 puérperas
cadastradas em uma na unidade básica de saúde (UBS) de uma cidade do Vale do
Paraíba.
Os critérios de inclusão para essa pesquisa foram: Ser puérperas cadastradas
na unidade de saúde que realizaram o parto por via vaginal e foram submetidas a
episiotomia; Primíparas; Multíparas; Puérperas que aceitem participar da pesquisa e
se comprometam a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Os critérios de exclusão foram: Puérperas cadastradas na unidade de saúde
que foram submetidas a cesáreas ou ao parto normal sem a episiotomia; Puérperas
que recusarem em participar da pesquisa e assinar o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido.
Para a coleta de dados foram utilizadas as seguintes estratégias: Antes da
coleta de dados as participantes foram orientadas quanto aos objetivos da pesquisa,
após foi entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para as puérperas
que aceitaram participar da pesquisa, termo esse elaborado de acordo com a
resolução nº 466112, de 12/12/2012, a coleta de dados ocorreu após a autorização
da Secretária de Saúde do município e a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
do Centro Universitário Teresa D`Ávila, sob o parecer nº 2.031.351, foi realizada em
data e horário agendados previamente pelo serviço de saúde em questão.
Os dados foram anotados no instrumento próprio elaborados pelas
pesquisadoras de forma manual pelas participantes da pesquisa. O estudo ofereceu
risco mínimo em detrimento ao preenchimento do instrumento. O instrumento utilizado
foi elaborado pelas próprias pesquisadoras, registrando os dados referentes à
pacientes que tenham realizado a episiotomia, com ênfase no conhecimento da
mulher sobre o procedimento, dor, ciência sobre a realização do mesmo, dados sobre
anestesia e o profissional que o realizou.
Os dados após coletados foram inseridos eletronicamente em um banco de
dados, no programa software Excel (2010). Para ánalise de dados, foi utilizada a
estátistica descritiva para as variáveis categóricas por meio de frequência absoluta e
relatório. Assim como média, mediana, desvio padrão, moda, amplitude máxima e
mínima para as variaveis numéricas tais dados serão apresentados em gráficos,
tabelas e na forma descritiva sendo, em seguida também discutidos com base na
literatura selecionada.

3. RESULTADOS
A tabela 1 corresponde ao conhecimento das participantes do estudo sobre a
episiotomia, onde percebe-se que 7, correspondendo a 31,81% estavam cientes da
realização do procedimento e 15 mulheres correspondendo a 68,18%, não estavam
cientes.
Tabela 01: Conhecimento das participantes do estudo sobre episiotomia. Lorena, SP, 2018 (n=22).
Variáveis
Frequência
Frequência
absoluta
relativa
Estava ciente da realização do procedimento:
Sim
7
31,81
Não
15
68,18
Fonte: Instrumento de pesquisa.

A tabela 2, corresponde às implicações decorrentes da episiotomia na vida da
parturiente, na variável: dificuldade na realização das AVD’s na primeira semana pós
parto, percebe-se que 12 mulheres, correspondendo à 54,54% apresentaram
dificuldade e 10 mulheres, correspondendo a 45,45% não apresentaram. De acordo
com a variável: método para alivio de desconforto da episiotomia, 13 mulheres,
correspondendo a 59,09% realizaram algum método e 9 mulheres correspondendo a
40,90% não realizaram nenhum método. Em relação à última variável: realização do
procedimento mesmo ciente das suas complicações, 8 mulheres, correspondendo a
36,36% realizariam da mesma forma e 14 mulheres, correspondendo a 63,63% não
haveriam realizado.
Tabela 02: Implicações decorrentes da episiotomia na vida da parturiente. Lorena, SP, 2017 (n=22)
Variáveis
Frequência
Frequência
absoluta
relativa
Houve dificuldade considerável na realização
das atividades de vida diárias (AVD’s) na
primeira semana pós parto:
Sim
Não
Foi realizado algum método para aliviar o desconforto
da episiotomia:

12
10

54,54
45,45

Sim
Não
Se tivesse ciência do procedimento/ou de suas
complicações teria realizado mesmo assim:

13
9

59,09
40,90

Sim
Não

8
14

36,36
63,63

Fonte: Instrumento de pesquisa.

4. DISCUSSÃO
Em um total de 22 participantes, 15 (68,18%) das mulheres mencionaram que
não estavam cientes da realização do procedimento. Tal fato, conforme Previatti e
Souza (2007) configura-se como um desrespeito à cidadania, pois sem o

conhecimento as implicações e as evidências científicas que sustentam cada
procedimento, as mulheres não possuem capacidade para optar sobre a conduta
clínica e assim tornam-se passivas a escolha determinada pelo profissional.
Em relação à dificuldade na realização das atividades de vida diárias (AVD’s)
na primeira semana pós-parto, 12 (54,54%) responderam que houve dificuldade
considerável. No estudo de Progianti, Araújo e Mouta (2008), o parto foi caracterizado
como um evento que faz parte da sexualidade feminina. Os dados da pesquisa
evidenciaram que as mulheres relataram repercussões negativas no momento do pósparto, em virtude da dor e dos incômodos físicos que atrapalhavam a liberdade
corporal, sendo que a dor do corte local foi assinalada como uma dificuldade ao sentar.
Logo, apesar da técnica ajudar e impossibilitar muitos danos, Zveiter, Progianti e
Vargens (2005), corroborando com os dados obtidos neste estudo, mencionam que o
uso da episiotomia não traz consigo tantos benefícios quanto muitos profissionais
revelam.
Das mulheres, 13 (59,09%) afirmaram que foi realizado algum método para
aliviar o desconforto da episiotomia. No estudo de Francisco et al. (2011), apesar da
dor perineal reportada por 56 mulheres observou-se que pouco mais da metade
(59,3%) delas recebeu tratamento medicamentoso, destacando-se o uso de
analgésicos ou anti-inflamatórios orais e anestésico tópico. Pesquisa descritiva
recente desenvolvida em uma maternidade particular da cidade de São Paulo apontou
que a quase totalidade das 130 (98,5%) puérperas participantes do estudo recebeu
medicamentos para alívio da dor perineal; destas, 91,5% foram medicadas com antiinflamatórios não esteroides, 88,5% com analgésicos orais, 54,6% utilizaram
anestésico tópico e 16,1% opioides.
A maioria das mulheres 14 (63,63%) responderam que se tivessem ciência do
procedimento ou de suas complicações não o teriam realizado. A informação e
conscientização plena da parturiente frente ao processo de episiotomia é fundamental,
como foi mencionado no início desta discussão. Somente após conhecer benefícios
e/ou complicações provenientes deste procedimento é que elas estarão aptas a optar
pelo procedimento.
5. CONCLUSÃO
Após análise dos resultados gerados pela pesquisa, pôde-se observar que a
maioria das mulheres não estavam cientes da realização do procedimento e que se
soubessem, não haveriam realizado o mesmo. Ainda, um pouco mais da metade das
mulheres apresentaram dificuldade na realização das AVD’s e outra questão com um
resultado semelhante, demonstrou que as parturientes realizaram algum método para
aliviar o desconforto causado pela episiotomia. Com base nos resultados observados,
nota-se a necessidade de esclarecer à mulher sobre os métodos mais utilizados para
evitar a realização da episiotomia, assim como reforçar que é direito da mulher ser
informada previamente sobre a realização desse procedimento, bem como optar pela
não realização. Apesar de no Brasil a técnica ter sido regulamentada pela lei Federal
nº 7.498 de 1986 e pelo Decreto nº 94.406 de 1987 ao profissional enfermeiro, estudos
baseados em evidências apontam o desuso da prática da episiotomia pelos mesmos.
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A IMPORTÂNCIA DAS FERRAMENTAS JORNALÍSTICAS NA OBRA
“HOLOCAUSTO BRASILEIRO” DE DANIELA ARBEX
Laís de Souza Ferreira
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RESUMO
Pretende-se neste artigo abordar o livro Holocausto Brasileiro, escrito pela jornalista premiada
Daniela Arbex, a qual se trata das torturas e maus tratos sofridos pelos pacientes do Hospital Colônia
de Barbacena no estado de Minas Gerais, fundado em 1903. As barbaridades ocorreram no período
entre 1930 e 1980. As autoridades e a população fecharam os olhos para essa tragédia durante quase
um século, enquanto homens, mulheres e crianças eram abandonados pela família e pela sociedade
passando por situações desumanas, deixados à própria sorte. A linguagem jornalística tem papel
primordial na obra, pois através da apuração de dados e informações que a obra foi estruturada, além
dos processos de documentação e uso de fotografias. A importância desses atributos na obra é
demonstrada nesse processo de pesquisa.
Palavras-chave: linguagem jornalística; preservação documental; fotografia.

ABSTRACT
This article intends to address the book "Brazilian Holocaust", written by the award-winning
journalist Daniela Arbex, which deals with the torture and ill-treatment suffered by the patients of the
Hospital Colônia de Barbacena in the state of Minas Gerais, founded in 1903. The barbarities occurred
between 1930 and 1980. Authorities and the population turned a blind eye to this tragedy for nearly a
century as men, women, and children were abandoned by family and society through inhumane
situations left to their own devices. The journalistic language has a primordial role in the work, because
through the verification of data and information that the work was structured, in addition to the processes
of documentation and use of photographs. The importance of these attributes in the work is
demonstrated in this research process.
Keywords: journalistic language; documentary preservation; photography.

1. INTRODUÇÃO
Holocausto brasileiro foi o nome dado pela jornalista Daniela Arbex ao livroreportagem lançado em 2013, que tinha como intuito expor o que foi o genocídio do
hospital Colônia de Barbacena no estado de Minas Gerais. Com um total de
aproximadamente 60 mil mortos, ela compara tal acontecimento à trágica barbárie que
foi o Holocausto judeu, já que os pacientes se igualavam à prisioneiros dos campos
de concentração nazistas.
Milhares de pessoas foram internadas sem diagnóstico de doença mental,
levadas pelo chamado “Trem dos doidos” – responsável por deixar pacientes durante
anos em hospitais com superlotação e sem as devidas condições higiênicas
necessárias. Os pacientes caracterizados como “loucos” eram pessoas tristes,
tímidos, homossexuais, meninas que engravidaram de patrões e, até mesmo, crianças
rejeitas pelos pais por não serem perfeitas. Pessoas consideradas “escórias” da
sociedade.
Apesar de ser um livro de conteúdo informativo, Daniela consegue fazer com
que o leitor sinta a história, expressando todo o sofrimento dos sobreviventes deste
holocausto. O livro traz, não só a linguagem jornalística, mas também dados, fotos e
estatísticas, além da imersão do leitor à história de cada uma das vítimas, reforçando
suas individualidades.
Mantidos em condições sub-humanas, os internos eram submetidos aos mais
aterrorizantes tratamentos, o que ocasionou na morte de inúmeros pacientes. Seus
corpos foram depositados, aos montes, em um cemitério claramente muito menor que
o recomendável, ou pior, foram vendidos para faculdades de medicina do país inteiro,
como indigentes.
Devido à observação feita a partir da visão dos alunos do segundo período do
curso de Jornalismo e de Publicidade e Propaganda do UNIFATEA, o texto escrito por
Daniela Arbex, busca fazer uma análise mais profunda da linguagem utilizada pela
autora e das diversas camadas apresentadas pelo texto para apresentar sua leitura
de maneira mais completa ao leitor, proporcionando assim uma melhor experiência
com o livro. Ao que concerne na justificativa social, este pretende promover reflexão
sobre a realidade de pacientes psiquiátricos na cidade, além de sua inclusão e papel
na sociedade brasileira. Profissionalmente, o projeto tem como foco desenvolver o
conhecimento na linguagem jornalística em produção de livros e afins.
A metodologia utilizada foi o levatamento bibliográfico de trabalhos
acadêmicos, sendo eles artigos científicos, teses de doutorado e dissertações. Estes
que abrangem materiais como jornalismo literário, jornalismo investigativo,
importância da fotografia e antropologia visual e outras ferramentas primordiais para
a produção jornalística. Logo, como o uso dessas técnicas jornalísticas e de
comunicação definiram a produção da obra de Arbex?
Torna-se evidente, portanto, que a obra de Daniela Arbex traz à tona uma das
maiores atrocidades da história da medicina brasileira e do tratamento dado aos
pacientes com transtornos psiquiátricos nos anos 80, e, em consequência desse, a
necessidade de disseminação deste acontecimento histórico faz-se necessária, para
a conscientização da população e posterior mudança de pensamento da sociedade.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Linguagem Jornalística: Jornalismo Literário
De um lado, o jornalismo e seu compromisso com a veracidade das
informações. Por outro, a literatura e a sua maneira romanceada de narrar desde
poesias a cartas. Desta miscelânea, surge uma das fórmulas encontradas pelos
jornalistas para prender seus leitores. As origens do denominado jornalismo literário
não possuem consenso entre os autores que o estudam. Cita-se desde a crise do
papel (DINES, 1986, p. 76) até a censura nas páginas dos jornais que fez os
profissionais buscarem, na literatura, uma alternativa para a publicação de seus
conteúdos (COSSON, 2007, p. 89).
No Brasil, muitos foram os jornalistas que fizeram das notícias corriqueiras
grandes histórias. Por meio de investigação e estrutura literária, o jornalismo ganhou
ar artístico e humano. A jornalista Daniela Arbex, em Holocausto brasileiro (2013),
consegue utilizar recursos literários para construir uma denúncia contra as injustiças,
a barbárie e a desumanidade praticada, durante a maior parte do século XX, no maior
hospício do Brasil, conhecido por Colônia, em Minas Gerais.
Para Pena (2016, p. 13-15), o jornalismo literário é como uma Estrela de Sete
Pontas, que funciona quando todas as características estão presentes. Seu conceito
destaca a primeira ponta da estrela como potencializar o conhecimento absorvido no
jornal diário. Aqui estão incluídas a checagem de informação, apuração exaustiva,
abordagem ética e a observação atenta. A próxima ponta se encarrega de ultrapassar
os limites do acontecimento cotidiano, ou do factual. Nesse caso, o repórter não tem
mais o deadline de entregar o material no fechamento da edição. Não há periodicidade
e atualidade. A terceira característica é buscar e proporcionar ao leitor uma ampla
visão da realidade. “A preocupação do jornalismo literário, então, é contextualizar a
informação de forma mais abrangente possível” (PENA, 2016, p. 14). A quarta ponta
da estrela tem a ver com o compromisso social do jornalismo: exercer a cidadania. A
pauta deve ser relevante a ponto de contribuir à sociedade e à formação do cidadão.
Sem fórmula pronta, a quinta característica do gênero é quebrar com o lead. Em sexto,
se evitam os “definidores primários”, ou seja, aquelas fontes oficiais (que exercem
algum cargo público ou especialistas) que sempre dão entrevistas e complementam
as notícias. Neste aspecto, o jornalismo literário se preocupa muito mais com as
histórias de pessoas “comuns”, pessoas da vida real, os anônimos.
Por último, a última das sete pontas é a perenidade. O texto deve permanecer
por gerações, influenciando e servindo de aprendizado no contexto social daquele
local (PENA, 2016). Além de Pena (2016), Lima (2017), ao propor um novo conceito
sobre o jornalismo literário, traz três categorias de conteúdo que auxiliam na
conceituação. Lima (2017) entende que os conceitos de jornalismo literário estão bem
disseminados no âmbito acadêmico e bem compreendidos na prática dos repórteres,
mas enxerga uma lacuna quanto à visão de mundo presente nessas narrativas. Ao
experimentar essa proposta, o autor traz um novo conceito: o de Jornalismo Literário
Avançado no século XXI. São apresentadas três categorias de conteúdo: Os textos
do Jornalismo Literário carregam, inevitavelmente, o legado múltiplo dos paradigmas
formais ou mesmo inconscientes que conformam o modo com que percebem,
interagem com, captam e expressam o real. Nesse processo de comunicação entram
em jogo crenças, valores, modelos de conhecimento pertencentes ao universo
individual de cada autor, ao seu campo de prática profissional, à sociedade de sua

época e lugar, às influências múltiplas procedentes das mais diversas fontes do
mundo globalizado de nossos dias, numa dinâmica e complexa efervescência
borbulhante dos inúmeros fatores que geram nossa construção simbólica do que
entendemos por realidade (LIMA, 2017).
Na narrativa jornalística há sempre uma relação íntima entre
personagens e pessoas físicas porque personagens representam
pessoas reais. No jornalismo os personagens costumam ser
fortemente individualizadas. Os designo dos personagens, tais como
nomes, identificadores e referências devem ser particularmente
observados. Jornalismo é um processo de transmissão de informação.
O jornalismo é apenas uma vertente de um grande mundo, o da
Comunicação. (LOPES, 2010).

2.2 Jornalismo Investigativo
No Brasil, o jornalismo investigativo começou algumas décadas mais tarde,
após fim da ditadura militar (1964-1985), quando a censura acabou (FORTES, 2005,
p. 9). De acordo com Fortes (2005, p. 9), foi com a volta da democracia que os
jornalistas passaram a ter mais espaço e realizarem melhores buscas pela notícia.
Outro marco importante para o gênero no Brasil foi a criação da Associação Brasileira
de Jornalismo Investigativo, a Abraji, em 2002, uma vez que a instituição de jornalistas
é desvinculada do campo empresarial da comunicação e não representa interesses
privados (FORTES, 2005, p. 9).
2.3 Análise
O primeiro capítulo inicia com a história de Marlene Laureano, uma moça que
passou em um concurso público e foi contratada como atendente psiquiátrica no
Hospital Colônia, em Barbacena. Foi o segundo emprego dela. Logo no início, um dos
sete conceitos de Pena (2015) aparece, que é a quebra do lead, no primeiro parágrafo,
quando Arbex abre o texto contextualizando a vida da funcionária.
Em seguida, a narrativa faz a ambientação do pavilhão Afonso Pena e traz
números como o dos 70 mil mortos nas dependências da instituição ao longo dos anos
de funcionamento. A maneira como os pacientes chegavam ao Colônia também é
descrita neste capítulo. Eram os chamados “trens de doido”, que levavam pessoas
amontoadas, semelhante ao que os nazistas faziam com os judeus na II Guerra
Mundial. Aqui, já é possível perceber a terceira característica proposta por pena para
o jornalismo literário: a ampla visão da realidade, que se trata do aprofundamento
exaustivo do fato. Ampla visão da realidade não pode ser compreendida como
sinônimo de visão de mundo, mas sim da incansável busca do repórter atrás das
informações que tragam o melhor contexto possível e possam situar o leitor sobre os
fatores envoltos (PENA, 2015, p. 14).
Para construção do material, Arbex (2013) entrevistou os personagens que
possuem suas histórias descritas no livro, como a antiga funcionária do Colônia
Marlene Laureano. Esse fator, de buscar pelos protagonistas dos acontecimentos no
hospital mineiro, correspondem a outra conceituação de Pena (2015), que é de evitar
os definidores primários, ou seja, as fontes que sempre têm voz nos veículos de
comunicação. Essa característica fica evidente quando a jornalista conta a história de
um dos pacientes, Antônio Gomes da Silva. A classificação de evitar os definidores

primários aparece outras vezes ao buscar fontes que não eram ditas oficiais, mas sim
protagonistas desta história, como pacientes e ex-funcionários.
Os outros dois fatores propostos por Pena (2015) para definir o jornalismo
literário, que são a perenidade e o exercício da cidadania, ficam explícitos pelo
contexto social que envolve a narrativa a importância da obra em apresentar e manter,
na memória dos brasileiros, um capítulo triste de violação dos direitos humanos que,
antes da obra, talvez poucos conhecessem.
O segundo conceito de Lima (2017), que se refere à maneira como o jornalista
cria a realidade e como isso fica implícito no texto, é possível perceber a partir da
escolha da pauta e pela autora acreditar que esta é uma história que precisava ser
contada; e por segundo pelos elementos que Arbex (2013) traz ao público. Ou seja,
contar a intimidade dos personagens com os quais ela criou uma empatia ou então
relacionar o que aconteceu no hospital Colônia aos acontecimentos da Segunda
Guerra Mundial, em que os nazistas mataram judeus aos milhares em campos de
concentração. Além de identificar fatores do jornalismo literário, também é possível
observar a presença de elementos do jornalismo investigativo, segundo o proposto na
categoria de análise. O primeiro item, que é associar vários fatos que têm em comum
o mesmo tempo e espaço, fica explícito com a mescla de histórias que a jornalista
conta, que tem em comum a vida na instituição psiquiátrica de Barbacena, no século
XX.
A terceira categoria de Leandro e Medina (apud COSTA e LUCHT, 2010) é a
união de informação jornalística e conhecimento científico, a fim de criar um quadro
de referências. Por fim, ainda é possível mencionar a classificação de Pena (2015)
para o investigativo, que é promover questionamentos acerca das consequências do
conteúdo jornalístico produzido, presente na narrativa de Arbex (2013), a partir do
momento em que as histórias dos pacientes são expostas e são descritos
procedimentos bárbaros e condições de vida precárias.
2.4 A importância da preservação documental e acervo fotográfico
O livro Holocausto Brasileiro traz de forma crua, a realidade da psiquiatria das
décadas de 70 e 80 nas instituições do estado de Minas Gerais. A importância da
linguagem jornalística, da coleta de dados e da descrição utilizada por Arbex é que
através da representação fiel da vigente realidade o livro traz às características do
sistema psiquiátrico da época e da realidade dos pacientes destas instituições.
A este respeito, declara:
O livro que descreve esta tragédia é muito bem documentado, inclusive com
acervo fotográfico de reportagens jornalísticas e foi organizado em torno de
histórias pessoais e entrevistas com trabalhadores do local, médicos e
pacientes sobreviventes. (PERON, 2013, p.1)

O uso da documentação e de fotografias como forma de tornar a obra mais fiel
faz com que a obra retrate a realidade de dentro dos hospitais da época. A
preservação documental é primordial para a realização completa da obra, para
Abrahão (2010), este processo faz-se importante, pois cria acessibilidade para a
sociedade e para a comunidade acadêmica ter acesso à informações que tragam
conhecimento e, posteriormente, benefícios em áreas de pesquisa. No que concerne
às fotografias, Mansur (2004) defende que a documentação fotográfica tem que ser

compreendida, pois esta, de forma estruturada, resgata e interpreta a memória
coletiva.
Ainda sobre a importância da fotografia, afirma:
Necessitamos entender que a fotografia também é um instrumento
pedagógico de conscientização da realidade na qual vivemos, é uma forma
de perceber os erros e os avanços do passado com o importante papel na
construção da memória coletiva. Principalmente quando herdamos da história
contemporânea o conturbado modelo de sociedade, onde não se tem mais
raízes para se segurar, em virtude do processo de globalização com as suas
dramáticas consequências econômicas e socioculturais podendo significar
prosperidade plena para uns e a miséria absoluta para muitos. (Oliveira,
2010, p.4)

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A obra de Daniela Arbex, “Holocausto Brasileiro”, retrata a triste realidade dos
pacientes do Hospital Colônia de Barbacena. Essa obra possibilitou analisar a
individualidade de cada um dos pacientes citados e, com isso, pôde-se perceber a
necessidade de projetos pedagógicos que considerem a análise da linguagem
jornalística.
Para se atingir uma compreensão dessa realidade, definiu-se um objetivo
específico. Este, o desenvolvimento do conhecimento na linguagem jornalística em
produção editorial, demandou análise de revistas, artigos científicos e livros.
Percebeu-se, portanto, a necessidade da preservação documental para a
imortalização da história.
Como já detalhado anteriormente, tem-se, de maneira geral, um déficit na
aplicação da linguagem jornalística em projetos pedagógicos. Dessa forma, a
linguagem jornalística defina esta obra, uma vez que, parte do pressuposto de que
todas e todos devem entender o conteúdo transmitido. A obra de Arbex apresenta os
seguintes preceitos: objetividade, simplicidade, imparcialidade e linguagem
referencial, no qual o foco é mantido na história, e universalidade, que abrange
assuntos relevantes para a sociedade.
Em consonância com o conteúdo apresentado, seguindo a leitura da obra,
percebe-se um potencial criativo ainda pouco explorado nas universidades brasileiras.
Uma sugestão viável para a propagação da história de nosso país é a inclusão do
material na bibliografia básica dos cursos de Comunicação Social. Tal medida
requereria dos educadores conhecimento técnico jornalístico.
Em pesquisas futuras, pretende-se propor essa e outras leituras a alunos da
rede de ensino superior. O exercício demonstraria a real eficácia da incorporação de
materiais com linguagem jornalística no cotidiano do corpo discente.
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RESUMO
Relatar sobre a gravidez na adolescência pelo índice de gestação precoce, para levar a
informação sobre o proposto tema numa linguagem adequada e específica para os jovens, e por meio
de pesquisas identificar quais as situações os adolescentes enfrentam na fase de transformação do
corpo. O trabalho de pesquisa, terá como objetivo a importância da comunicação como ferramenta para
a prevenção, com o apoio dos meios de comunicação social para amparar a linguagem sobre
sexualidade na vida de adolescentes que até então, é tradicional e formal dentro das casas, escolas e
comunidade. Portanto, espera-se deste trabalho um projeto de conscientização que visa orientar
adolescentes sobre a sexualidade.
Palavras-chave: Gravidez; Adolescência; Prevenção; Sexualidade; Comunicação; Educomunicação.

ABSTRACT
To report on pregnancy in adolescence by the index of early gestation, to bring information
about the proposed theme in a language appropriate and specific for young people, and through
research to identify which situations adolescents face in the phase of transformation of the body. The
research work will aim at the importance of communication as a tool for prevention, with the support of
the media to support the language about sexuality in the life of adolescents that until then, is traditional
and formal within homes, schools and community. Therefore, it is expected from this work an awareness
project that aims to guide adolescents about sexuality.
Keywords: Pregnancy; Adolescence; Prevention; Sexuality; Communication; Educommunication.

1. INTRODUÇÃO
Sabe-se que a gravidez precoce é um tema de maior interesse para os
educadores que visam desenvolver informações mais aprimoradas na educação de
adolescentes. Nesta perspectiva, os meios de comunicação servem de ferramentas
indispensáveis para a conscientização de uma gravidez precoce.
A razão pela pesquisa aborda a questão de meninas que vivenciam em sua
adolescência, um momento de gravidez precoce, que pode tornar-se uma gravidez
indesejada, por motivos de: ausência de conversas com os pais, informações não
expostas de forma clara, uso inadequado de medicamentos.
Os meios de comunicação têm papel fundamental na formação da educação,
na importância de enfatizar um melhor esclarecimento sobre uma gravidez
indesejada. A educomunicação é um dos programas bem vistos pelos educadores na
hora de transmitir uma informação com mais dinâmica e o envolvimento entre filhos,
pais e professores.
Dessa forma, o propósito do estudo foi abordar a conscientização da gravidez
na adolescência por meio da comunicação social, que tem um impacto positivo a partir
das ferramentas da tecnologia, que são peças fundamentais na estrutura da vida de
adolescentes.
1.1. Adolescência e Sexualidade
A adolescência é a fase de transformação física, psicológica e social, onde as
atitudes do corpo reagem pelos impulsos das emoções diante às decisões. A
sexualidade nas relações entre homens e mulheres neste momento de mudanças
intensas e de mais afetividade, resulta no início de relações sexuais, que em nesta
fase da vida o risco de acontecer uma gravidez não planejada é muito alto. “O estatuto
da Criança e do Adolescente, caracteriza a adolescência, dos 12 aos 18 anos de
idade” (VACARI,2011, p.13)
A gravidez na adolescência se tornou tema de repercussão relacionada a vários
fatores sociais, estruturais e econômicos, sendo um alvo importante de políticas
públicas no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, Brasil, (2015), as ações que
ampliam as oportunidades em educação e saúde, conscientiza a população sobre o
tempo desejável para engravidar, já que 66% de gravidez na adolescência são
indesejadas, diante disse é possível ressaltar que:
A anatomia humana masculina e feminina difere em certos pontos. Nos
órgãos sexuais, sejam eles internos ou externos, e na presença de
hormônios, que além de amadurecerem esses órgãos, tornam o homem ou a
mulher férteis. Seria de grande importância, que todos os adolescentes
conhecessem seu próprio corpo e seu funcionamento, principalmente na área
reprodutiva para que problemas futuros, ou até mesmo uma gravidez
inesperada seja evitada. (VACARI, 2011, p.16).

A realidade vivida pelos adolescentes é influenciada pelo meio externo, levados
muitas vezes a agir de forma impulsiva, um período em que acontece um afastamento
natural dos pais. É neste período que se pode destacar a falta de “jeito” dos pais ou
da família na hora de conversar e alertar sobre tais assuntos, a fase de descobertas
pelos próprios instintos humanos, novas experiências e seguidos pela emoção do
momento. (VACARI, 2011)

A gravidez na adolescência tem causado sérias implicações por ser um
período de transformações que acaba atingindo a adolescente e seus
projetos sociais como um todo, adiando possibilidades de desenvolvimento,
exigindo um maior comprometimento de suas ações, colocando fim à
liberdade e ao tempo que deveria ser dedicado a uma melhor preparação
para o futuro. (NASCIMENTO; XAVIER; DE SÁ, 2011, VOL 8(4):41-47).

Na adolescência, o corpo da menina ainda não está preparado fisiologicamente
para uma gravidez, podendo provocar riscos à saúde, como: hipertensão, anemia,
desnutrição, sobrepeso, pré-eclâmpsia, desproporção, céfalo-pélvica. Podem surgir
outros problemas além dos fisiológicos, como também podendo afetar o emocional
pela falta dos apoios dos pais, das condições econômicas e sociais. (VACARI,2011)
Uma das preocupações é se os meios de conscientizar e educar sobre o tema
proposto estão atingindo de forma adequada a estes adolescentes, que saem da fase
infantil para uma nova transformação do corpo humano dentro de uma nova fase da
vida, com desejos impulsionados pela emoção do momento que gera relações íntimas
como a relação sexual, que pode resultar em uma gravidez não planejada. Como
relata as autoras Nascimento, Xavier e De Sá (2011, vol8: 41-44), sobre a gravidez
precoce: “atualmente é concebida como um problema de saúde pública, que pode ser
evidenciado pela falta de educação sexual, planejamento familiar e pelo uso errôneo
de métodos contraceptivos. ”
O abandono escolar é uma consequência grave da gravidez na adolescência.
Muitas meninas deixam os estudos por não poderem frequentar a escola
devido a náuseas e enjoos, pela vergonha, por medo de zombarias e pela
repreensão dos pais ou parceiro. Além do mais, as adolescentes não
conseguem manter uma rotina de estudos ou trabalho após o nascimento da
criança, em associação aos afazeres domésticos e cuidados com o bebê.
(VACARI, 2011, p.21).

Para os adolescentes ter a educação sexual dentro das escolas é importante
para que aprendam a fisiologia do corpo, que pode resultar várias formas de
prevenção de uma gravidez precoce e até a gravidez indesejada. Segundo a Lei de
nº 60 de 06 de agosto de 2009, estabelece a importância de aprender a educação
sexual no meio escolar de ensino básico e secundário tanto em escolas privadas e
públicas em todo território nacional. (NASCIMENTO; XAVIER; DE SÁ, 2011).
O ministério da Saúde enfoca que os adolescentes engravidam sem
planejamento, por falta de informação, difícil acesso a serviços
especializados, desconhecimento de métodos anticoncepcionais e, muitas
vezes, à procura de uma relação afetiva, de um objeto de amor ou, tão
somente, devido à experimentação sexual. (NASCIMENTO; XAVIER; DE SÁ,
2011, VOL 8(4):41-47).

Devido a esta falta de informação, como citado acima, é relevante ressaltar a
importância dos meios de comunicação como uma ferramenta para conscientizar os
adolescentes sem o receio de se sentirem envergonhados em busca de uma melhor
compreensão do tema. “A educomunicação, do nosso ponto de vista, é antes de tudo,
uma proposta de organização social essencialmente diferente dessa que estamos
inseridos”. (SOARES, 2006, p.7)
Ouvimos dizer que a escola é a extensão de nossa casa, pois assume um papel
fundamental no desenvolvimento do ser humano, principalmente na fase da

adolescência, que envolve uma formação mais global do jovem com a sociedade, que
o educador também faz um pouco de parte da responsabilidade no desenvolvimento
da identidade e subjetividade deste adolescente. A escola é conhecida como segundo
núcleo de vida, onde também faz parte o desenvolvimento do conhecimento, que pode
existir e enriquecer a relação entre o adolescente e o docente, que permite um
relacionamento de segurança que se estende até mesmo para familiares e amigos. A
conscientização torna-se mais fácil de acontecer, quando ambos sujeitos, tanto
docente quanto o adolescente que respeitam o tema ao abordá-lo de forma de
exercício do caráter e cidadania, com respeito aos demais e ao próprio corpo,
tornando-se mais fácil de acontecer a prevenção. (VACARI, 2011)
Vacari (2011) sugere que o objetivo é de promover conscientização,
responsabilidade e consequentemente prevenção da gravidez inesperada ou precoce,
este tema ajuda a contribuição significativa e positiva na vida desses adolescentes,
busca fazê-los pensar no futuro, refletir sobre seus sonhos, desejarem prosperar e
crescer, com consciência e dignidade. O resultado não somente é de conscientizar os
adolescentes, mas a sociedade em geral, ao perceber que é necessário abordar este
assunto dentro das escolas, e nos meios da comunicação, até informação chegar de
modo natural dentro de casas, atingindo toda uma comunidade.
1.2 A Educomunicação como ferramenta de conscientização
O processo de educomunicação a partir das mídias e outros meios de
comunicação, ajuda a educar numa forma com mais interação e participação dos
educadores, professores, pais e adolescentes. Como define Alegria (2017), a
educomunicação tem teorias de práticas da educação que envolvem os modelos da
mídia e das tecnologias, que possui caráter transdisciplinar entre comunicação/
educação.
Segundo Soares (2006), o processo de educomunicação representa a
complexidade de uma ação social, numa realização de projeto que surge de sonhos
ou necessidades dos grupos sociais. Um formato de convivência social, onde os
debates e as ações em coletivo são sempre compreendidos. O autor defende a
educomunicação tendo como fatores:
É o processo, rico em detalhes, cheio de incongruências, ao mesmo tempo
compreensível e difícil de entender, atraente, fascinante e pleno em
problemas de toda ordem. É o processo certamente denso que vale a pena
ser vivido e registrado. É neste sentido que a educomunicação é campo de
entendimento, portanto discursivo, e também de prática, portanto político.
(SOARES, 2006, p.5).

Como cita o autor acima, a educomunicação é uma forma atraente de obter
uma melhor concepção perante um tema problemático ou de uma comunicação mais
restrita, neste caso, tratando-se do tema: gravidez na adolescência. E a melhor
solução de um problema provocado pela ausência de uma informação ou informação
incompleta é a busca por um novo atalho. Assim como aborda Nascimento, Xavier e
De Sá (2011), os adolescentes se sentem em déficit com uma adequada forma de
informação na hora de se comunicarem sobre um tema que cause um
constrangimento. Vale apoiar a educomunicação como uma ferramenta de
conscientização para prevenir uma gravidez não desejada na vida de adolescentes.
Conforme o apoio da educomunicação dentro das escolas, Elias (2014), defende a

educomunicação como um tema relevante para a educação aliada à comunicação. O
tempo é de adaptação às tecnologias, dentro e fora das escolas, para um suporte de
ensino e aprendizagem. A educomunicação salienta como seus apoiadores: a mídia,
a internet e os espaços de sociabilidade.
As autoras Vimmer e Pinho (2008), dizem que mesmo contendo informações
de relações sexuais de fácil acesso nos livros, internet e escolas, é necessária uma
nova linguagem ao abordar o tema em questão.
Para trabalhar com educação sexual é preciso superar barreiras, pois há
muitas dificuldades de ordem material e humana, preconceitos, inseguranças,
resistências de pais e professores. São desafios que os educadores devem
enfrentar com entusiasmo para que a geração presente e as vindouras
possam vivenciar suas experiências e emoções com mais qualidade.
(VIMMER e PINHO, 2008, p.3).

Com a definição do tema: ‘A Comunicação Social como ferramenta de
conscientização da gravidez na adolescência’, é preciso perceber a importância de
uma nova abordagem de comunicação mais clara e eficiente, onde a adequação da
comunicação resultará para estes adolescentes carentes de informação, uma
transparência no saber da orientação prevista pelos educadores e que,
consequentemente, inseridas à comunidade.
“[...] reconhecer a comunicação como o mais importante dos eixos
transversais dos processos educativos foi, sem dúvida, o que garantiu o
sucesso dos movimentos sociais em torno dos direitos das minorias, [...], do
bem-estar da infância e entre tantos outros temas. Por isso, o tema dessa
pesquisa é a educomunicação e o processo de desenvolvimento do
protagonismo infanto-juvenil. ” (ELIAS, 2014, p.11).

A pesquisa sobre os benefícios da educomunicação se faz necessária tendo
em vista as possibilidades de redução de evasão escolar e inovação que trazem para
dentro da escola, e que, consequentemente infere na sociedade, à medida que esse
aluno, ao sair da escola, leva seus conhecimentos à comunidade em que está
inserido. Além disso, muitos trabalhos de educomunicação realizados em sala de aula.
Sendo relevante aos alunos, aos pais, aos professores, e se expandindo diretamente
a toda sociedade. (ELIAS, 2014)
Assim como a educomunicação é defendida por Elias (2014), se faz necessário
ter como a importância de ensinar os adolescentes de que exista uma interação entre
a comunicação junto com a educação, por meio de trabalhos que proporcionam a
autonomia e uma visão mais crítica e política da forma de educar. A educomunicação
se destaca na área da comunicação com a utilização da mídia, a internet e os demais
espaços de sociabilidade.
Se a meta é educar, informar, ou melhor, ainda formar, a escola destaca-se
entre os grupos de referência por ser esta a sua função precípua. Para que a
educação sexual tenha êxito é importante não basear orientação sexual
apenas no uso de preservativos e anticoncepcionais, mas, sim, no resgate do
indivíduo enquanto sujeito de suas ações, o que favorece o desenvolvimento
da cidadania, do respeito, do compromisso, do autocuidado e do cuidado com
os outros. (VIMMER; PINHO, 2008, p.3).

A educação problematizadora atua com a participação de diálogo do educador
e aluno, em que os objetivos são atingidos e o conteúdo é construído em equipe,
atingindo o interesse de todos. Existe a troca de saberes, que faz com que o aluno se
sinta pertencente àquele assunto, onde participa, se empenha, interpreta e
compartilha sua opinião e conhecimento com o professor. O objetivo é de fato que
ocorra esta troca de saberes entre o educador- educando e educando- educador,
dentro da sala de aula.
Como afirmam as teorias das autoras Vimmer e Pinho (2008):
Faltam projetos de orientação sexual nas escolas, família, etc. As superações
das dificuldades de comunicação e diálogo entre os pais e os filhos podem
ajudar em muito a diminuir a ocorrência da gravidez indesejada. A educação
sexual nas escolas é fundamental para que os jovens possam falar sobre
sexualidade, sem preconceitos, superando tabus.

A educomunicação não é um sistema de educador versus educando, não
somente a informação sendo repassada pelo educador para o aluno, e sim educador
– educando e educando- educador, com a troca de saberes, ambos aprendem, e
ambos ensinam. Por meio da mídia, vídeos, internet... com o apoio da tecnologia. Isto
é feito pela educação contínua, pelo diálogo, pela comunicação entre os sujeitos,
resultando na construção dos saberes. (ELIAS, 2014)
1.3 A Comunicação Social, modelo de conscientizar e educar
A Ecosam, (2001), refere-se que a educação se constrói no âmbito do
comportamento e abre caminhos para a criatividade, imaginação e intuição. A
mudança é possível quando as pessoas têm possibilidade de acesso à informação,
construindo no campo-sócio cultural um melhor conhecimento relacionado à
educação. Os aparatos que ajudam neste processo remetem-se também como os
meios e tecnologias da comunicação, esses, por ventura, favorecem ao consumo
massivo de mensagens. A proposta não é somente falar dos assuntos de uma maneira
formal ou culta, rompendo estereótipos e preconceitos presentes nos meios, mas sim,
abordar uma explicação mais adequada ao público jovem.
Educar para a significação não é tão somente mostrar o sentido dos
significados já construídos, mas criar mecanismos que permitam às pessoas
– educandos e educadores – produzir significados. Educar para questionar
de forma permanente a realidade de cada dia; educar para localizar,
reconhecer, processar e utilizar informações; educar para resolver
problemas; educar para reconhecer e desmistificar as propostas mágicas de
certezas que nos chegam por numerosos canais de informação; educar para
criar, recriar e utilizar os recursos tecnológicos em escala humana.
(ECOSAM, 2001, p.69-71).

Segundo a autora Grilo, (2009), a comunicação e a educação têm o objetivo de
aproximar e possibilitar novas ferramentas para difusão de ideias. Além de
potencializar novos espaços e tempos para exercício da cidadania. A
educomunicação apesar de ser um campo recente é permeado por iniciativas e são
realizadas diversas ações no sentido de desenvolvimento.
A educomunicação e as intervenções educativas e comunicativas
desenvolvidas são estímulos à cidadania, em parceria com organizações não

governamentais e também com o poder público, com o objetivo de transmitir conteúdo
educativo dentro das escolas, com uma linguagem mais voltada aos adolescentes. O
tema sexualidade no ambiente familiar, ainda é relacionado com ignorância, uma vez
que os pais se sentem constrangidos ao tratar do assunto, mesmo sabendo que essa
atitude é de extrema importância para a vida dos filhos.
Um estudo intitulado "O conhecimento e proteção das jovens brasileiras a
respeito das doenças sexualmente transmissíveis e gravidez não planejada" ouviu
1.500 mulheres com idade entre 16 e 25 anos de todas as regiões do país e revelou
que 41% das jovens não conversam sobre sexo com os pais e que as mulheres
procuram mais informações na internet do que com um médico especializado.
Segundo dados do Ministério da Saúde (MS), entre 1970 e 1990 triplicou o número de
filhos de mães com menos de 15 anos. Atualmente, dois terços das mulheres que dão
à luz no Brasil têm idade entre 10 e 19 anos. Uma nova abordagem e linguagem de
conscientização é essencial para diminuir o número de mães adolescentes.
A conscientização é, neste sentido, um teste de realidade. Quanto mais
conscientização, mais se “desvela” a realidade, mais se penetra na essência
fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para analisá-lo. Por
esta mesma razão, a conscientização não consiste em “estar frente à
realidade” assumindo uma posição falsamente intelectual. A conscientização
não pode existir fora da “práxis”, ou melhor, sem o ato ação – reflexão. Esta
unidade dialética constitui, de maneira permanente, o modo de ser ou de
transformar o mundo que caracteriza os homens. (FREIRE, 1979, p.15).

A internet usada de maneira correta, pode responder muitas dúvidas dos jovens
e, com isso, ser uma ótima ferramenta de conscientização. Porém é necessário
adequar-se ao público alvo para tornar-se atrativo, pois os jovens só permanecem
atentos às matérias que chamam a atenção. As informações têm que passar a
mensagem de forma rápida e coesa e as redes sociais são ótimas ferramentas para
botar em prática essa ideia por terem muito acesso de adolescentes e maneiras fáceis
de divulgar conteúdos, levando assim o conhecimento que estava em falta no
ambiente familiar e evitando gestações indesejadas.
2. METODOLOGIA
O trabalho em questão, tratou-se de pesquisas bibliográficas, com citações de
teorias dos autores que defendem suas ideias, relacionando-as dentro do nosso
enfoque. A pesquisa fundamentou-se com base nas investigações de autores, que
relatavam dados e estatísticas relevantes para fortalecer nossas ideias e reflexões
diante do tema abordado pela nossa equipe.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim, a gravidez na adolescência, é resultante da falta de informação clara e
objetiva, uma vez que a prática sexual sem os usos dos medicamentos ou
preservativos ocasiona uma gravidez precoce. É necessária uma visão mais
específica para adequar a orientação a partir de recursos da comunicação social como
meio alternativo de advertir os adolescentes sobre este assunto.
Vimos a necessidade de incluir os meios de comunicação por possuírem um
grande impacto ao transmitir uma mensagem, no qual os adolescentes estão a todo
momento conectados com isso, e de fato, o diálogo dentro de casa é cada vez mais

raro. E Apesar dos vários meios de prevenção numa relação sexual, os adolescentes
ainda não se sentem à vontade ao tirar uma dúvida com os pais, médicos ou
professores, onde procuram auxílios nas conversas entre amigos.
Por meio da pesquisa, foi possível observar que a gravidez precoce pode estar
relacionada há diversos fatores, como: estrutura familiar, formação psicológica, e a
ausência da comunicação. Uma gravidez na adolescência pode causar
consequências desagradáveis para a saúde física, emocional e psicológica, a partir
do momento que se torna uma gravidez indesejada.
E ao entendermos que o problema a ser solucionado, depende de uma
melhoria na orientação e na informação, ressaltamos que a conscientização é a chave
fundamental para evitar uma gravidez precoce e que são necessários mais
investimentos de programas e ações que promovam a autonomia em busca de
informações sem causarem receio ou timidez; garantir o acesso de adolescentes à
informação correta com uma linguagem adequada; envolver as famílias, escolas,
comunidades e serviços da saúde com respostas claras aos adolescentes.
Portanto, afirmamos nossa concepção de que a comunicação é uma grande
aliada à conscientização, e com isso, é importante abordar o tema ‘prevenção da
gravidez precoce’ por meio de um programa educomunicação, que possui como
instrumento a utilização de recursos de mídia para educar, tendo como objetivo
aprimorar a interação entre educadores e adolescentes dentro de um assunto
relevante à sociedade.
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O ASPECTO EMOCIONAL NA ROTINA DO ACOMPANHANTE NO
AMBIENTE HOSPITALAR
Laize Cristine Teicheira da Silva Domingos

RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo realizar um levantamento de dados, a partir de revisão
bibliográfica integrativa em artigos científicos publicados entre 2012 a 2018, a fim de identificar os
aspectos emocionais na rotina do acompanhante na hospitalização de um familiar, e propor melhorias
nas condições apoio e suporte desses cuidadores. Os resultados demonstraram que os fatores
emocionais que fazem parte da rotina do acompanhante são medo, estresse, frustração, cansaço,
insegurança, tristeza, angústia, descontentamento com o ambiente, ansiedade, culpa, insônia e
preocupação. Sugere-se a implementação de alternativas e melhorias para o acolhimento dos
acompanhantes, favorecendo relações saudáveis, pois é fundamental que as instituições olhem os
acompanhantes como auxiliares no cuidado ao paciente.
Palavras-chave: Hospitalização; rotina; aspecto emocional; acompanhante.

ABSTRACT
The objective of this study was to carry out a data collection from an integrative bibliographical
review of scientific articles published between 2012 and 2018, in order to identify the emotional aspects
in the routine of the companion in the hospitalization of a family member, and to propose improvements
in the conditions of support and caregiver support. The results showed that the emotional factors that
are part of the companion routine are fear, stress, frustration, fatigue, insecurity, sadness, anguish,
dissatisfaction with the environment, anxiety, guilt, insomnia and loneliness. It is suggested the
implementation of alternatives and improvements for the reception of the companions, favoring healthy
relationships, since it is fundamental that the institutions look at the companions as auxiliaries in the
care to the patient.
Keywords: Hospitalization; routine; emotional aspect; caregiver.

1. INTRODUÇÃO
No adoecimento de um familiar e no processo de hospitalização, o
acompanhante ou cuidador é aquele que assume o compromisso de zelar e
acompanhar a pessoa durante o período de internação. Família caracteriza-se como
um grupo de pessoas que habitam numa mesma casa e que possuem vínculos
recíprocos e, deste modo, as dificuldades de um membro interferem na estabilidade
dos outros componentes (FARIA, 2017; CUNHA, 2015).
A partir da vivência prática de estar com o filho em tratamento no hospital,
entendendo que a hospitalização de um membro da família é um fator de estresse,
cansaço, insegurança, mudança na rotina e sentimentos diversos, encontrou-se a
finalidade desse estudo. Além disso, para desempenhar seu importante papel de
acompanhante, os familiares merecem atenção e auxílio por parte da equipe
hospitalar.
A forma como a doença é comunicada e a forma como a família reage diante
disso varia de acordo com hábitos e costumes de cada grupo familiar. Fatores culturais
e ambientais atuam na etapa de adoecimento e se molda de acordo com a
individualidade de cada sujeito (FARIA, 2017).
A hospitalização de um indivíduo acumula sentimentos incertos e aflitivos em
seus acompanhantes. Os familiares comprometidos no processo de internação se
deparam com situações de sofrimentos, desgastes físicos e emocionais, somados a
problemas financeiros. A experiência se torna ainda mais desagradável para as
pessoas envolvidas devido à precariedade e ao desconforto da infraestrutura das
instituições, ampliando os fatores de estresse e ansiedade (SOARES et al., 2017;
MELO et al., 2015; PASSOS et al., 2015).
O aspecto emocional é a reação do nosso corpo diante de impulsos externos,
essa resposta pode ser tanto positiva quanto negativa. No momento de enfermidade
de um familiar, as emoções vividas são dor, medo, estresse, cansaço, insegurança,
humilhação, preocupação, insegurança e esperança (CUNHA, 2015; MELO, 2015).
Do latim hospitālis, a palavra “hospital” apresenta o significado de casa de
hóspedes, hospedaria e hospitalidade. Antigamente, um hospital era um local onde
realizavam atos de caridade a pessoas desabrigadas, pobres, órfãs, peregrinos e
doentes. A partir do século XVII, o ambiente hospitalar começou a ser considerado
um espaço terapêutico e não mais como instrumento de filantropia. Assim, foi
destinado a curar, passando a exercer papel de ordem política e social, diferenciandose em hospitais públicos e privados (REZENDE, 2018).
O período de tratamento em um hospital causa alterações na rotina familiar. Os
membros da família necessitam organizar suas atividades habituais para enfrentar
esse período de internação. Assumir o compromisso de cuidar traz ao cuidador
grandes responsabilidades e fardos emocionais, como a tensão, o medo pela
probabilidade de complicações, a incerteza de resultados durante o tratamento, a
fadiga e o desânimo (CRUZ, 2017; CUNHA, 2015).
O hospital, muitas vezes, é um lugar triste, desconhecido, entediante e que
causa saudade de casa, dos familiares e amigos. A rotina do acompanhante é viver
um dia de cada vez nesse ambiente e por isso o acolhimento é um fator importante,
visto que são habituais as dificuldades vividas pelos familiares como: carência de
informação e apoio, incompatibilidade de horário do hospital, falta de boa vontade e
suporte dos profissionais (FARIA, 2017; ALMEIDA, 2016). Neste contexto, essa
pesquisa teve como objetivo realizar um levantamento de dados em artigos científicos,

a partir da revisão bibliográfica integrativa, a fim de identificar os aspectos emocionais
envolvidos na rotina do acompanhante no âmbito hospitalar.
2. METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, tendo em vista sintetizar
resultados adquiridos a respeito de um determinado tema. Nesta lógica, o estudo foi
elaborado nas seguintes fases:
1ª Fase - Fontes
Pesquisou-se os artigos sobre a temática no banco de dados da Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS) no período de julho e agosto de 2018, levando em
consideração a seguinte pergunta-problema: "O que a literatura científica apresenta
sobre os aspectos emocionais na rotina dos acompanhantes no ambiente hospitalar?"
Todo o material foi acessado nas bases de dados disponíveis online em texto
completo, com limite de publicação entre os anos de 2012 a 2018.
2ª Fase – Coleta de Dados
Respeitando os critérios de inclusão e exclusão, utilizando artigos relacionados
ao tema, realizou-se a leitura seletiva e exploratória de todo o material separado,
coletando os dados em uma planilha composta por autores, título do trabalho, ano de
publicação e os principais aspectos emocionais citados, de acordo com a discussão
de cada trabalho.
3ª Fase - Análise dos Resultados e Discussão
Nesta fase, realizou-se uma leitura detalhada que permitisse obter respostas
para a pergunta-problema, as mesmas foram discutidas a partir do referencial teórico
referente à temática do estudo.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para conferência da rotina do acompanhante no ambiente hospitalar, foram
analisados doze artigos publicados entre os anos de 2012 e 2018, de acordo com a
pergunta-problema e os critérios de inclusão previamente estabelecidos, ou seja, os
artigos científicos relacionados ao tema. Na Tabela 1 estão apresentados, os
trabalhos relacionados à rotina do acompanhante no ambiente hospitalar, bem como
os autores e o ano de publicação.
Tabela 1: Resultado da pesquisa relacionada a rotina do acompanhante no ambiente hospitalar,
destacando os autores, ano de publicação e título do trabalho.
Título do Artigo
Ano de publicação
Autores
Vivências da família no hospital durante
a internação da criança.

2012

GOMES, G. C.; OLIVEIRA,
P. K.

Os significados do cuidar na visão do
cuidar familiar de idosos hospitalizados.

2015

CUNHA, M. G. F.

2015

MELO et al.

Perfil sociodemográfico de
acompanhantes de pacientes e suas
concepções sobre atenção recebida.

Vivência dos pais no enfrentamento da
situação de queimaduras em um filho.
Cotidiano do familiar acompanhante
durante a hospitalização de um membro
da família.
Sobre o cotidiano no contexto do
adoecimento e da hospitalização: o que
dizem as mães acompanhantes de
crianças com diagnóstico de neoplasia?
Reações do acompanhante diante dos
procedimentos pré-operatórios em
cirurgia pediátrica ambulatorial.
O processo de humanização no
acolhimento às famílias de pacientes
hospitalizados.
Forças que interferem na maternagem
em unidade de terapia intensiva
neonatal.
Percepção das acompanhantes de
crianças internadas sobre o ambiente, o
acolhimento e o lúdico.
Sobrecarga em acompanhantes de
pacientes psiquiátricos internados em
hospital geral.

2015

OLIVEIRA et al.

2015

PASSOS et al.

2016

ALMEIDA et al.

2016

VELHOTE et al.

2017

FARIA et al.

2017

SANTOS et al.

2017

SOARES et al.

2018

REZENDE et al.

Fonte: Autoria própria.

A partir da análise dos artigos organizados na Tabela 1, foram identificados os
aspectos emocionais envolvidos na rotina do acompanhante no âmbito hospitalar.
Pode-se verificar que independente do perfil do paciente internado, a família
comumente se sente responsável e sobrecarregada e tem papel importante no
processo terapêutico.
Com o intuito de responder a questão problema dessa revisão, foi verificado as
discussões dos autores e resumiu-se os aspectos emocionais que fazem parte da
rotina do acompanhante, como apresentado na Tabela 2.
O medo foi um dos aspectos emocionais mais citados, sendo detectado em
mais de 80% dos artigos analisados. O medo de lidar com essa nova situação, Medo
das possibilidades de complicações durante o tratamento, medo do imprevisível e o
medo da morte (CRUZ, 2017; OLIVEIRA et al., 2015)

Tabela 2: Aspectos emocionais na rotina do acompanhante no âmbito hospitalar
Aspectos emocionais na rotina do
acompanhante no âmbito hospitalar
Número de artigos que citam esses aspectos
Medo

9

Estresse

4

Frustração

2

Cansaço

5

Insegurança

5

Tristeza

8

Angústia

5

Descontentamento com o ambiente

3

Ansiedade

8

Culpa

3

Insônia

1

Preocupação

5

Nervosismo

4
Fonte: Autoria própria.

As indicações da internação são notadas como uma mudança no cotidiano e
na rotina de uma família, gerando desequilíbrios nas relações familiares, no nível
emocional e no temperamento do acompanhante, e a consequência pode ser
diferentes graus de ansiedade (VELHOTE et al., 2016).
Os familiares que acompanham o paciente refletem auxílio e sustento. Para o
acompanhante, estar no hospital inclui abdicar de todos os seus afazeres, ver os dias
e as horas se estenderem e passar a viver intensamente o cotidiano do hospital. Viver
essas experiências, que na maioria das vezes são negativas, favorece a fragilidade
emocional, o desgaste físico, a falta de cuidado consigo mesmo, podendo acarretar
problemas mais sérios como a depressão e a ansiedade (PASSOS et al., 2015;
OLIVEIRA et al., 2015; GOMES E OLIVEIRA, 2012).
De acordo com REZENDE (2018), as alterações na rotina do acompanhante
acarretam em sobrecarga, as consequências dessa sobrecarga acontecem em níveis
emocionais e esses sentimentos indicam a condição de sofrimento por parte desses
cuidadores.
Cada família ou acompanhante vive uma experiência singular, com diferentes
interpretações. As atividades terapêuticas devem ser ampliadas aos acompanhantes,
a equipe de saúde do hospital deve estar atenta aos acontecimentos a sua volta,
identificar e tratar as angustias, as frustrações e os medos, além de estreitar e
desenvolver uma relação mais humanizada não só com o paciente, mas com sua
família (FARIA et al., 2017; MELO et al., 2015).

As pessoas do sexo feminino são predominância como acompanhante. Na
pediatria o maior percentual é de mães, e no ambiente de adultos destaca-se as
esposas e filhas. Ainda que a mulher tenha assumido papéis como chefe do lar,
trabalho fora de casa e responsável pelas atividades domésticas, estudos
demonstram que a responsabilidade do cuidar ainda está focada na figura feminina.
Além disso, vale ressaltar que o acompanhante surge das relações familiares que se
constroem ao longo da convivência social num período de tempo, histórico e cultural.
(MELO ET al., 2015; CUNHA, 2015).
De acordo com CUNHA (2015), a maior parte dos hospitais é precária em
estrutura física que proporcione o mínimo de conforto. Acomodações inadequadas
para higiene e repouso podem intensificar o cansaço, o nervosismo, o medo, a solidão
e a tristeza. Ele ainda afirma que são necessárias melhorias nos sistemas de serviços,
assim como no acolhimento e humanização hospitalar para contribuir para melhor
qualidade da estadia do acompanhante durante o tempo de internação do familiar.
A dificuldade em acolher o paciente e a família, muitas vezes, está relacionada
às condições precárias de trabalho. A satisfação no trabalho pode afetar diretamente
no bem-estar do colaborador, em especial, a área de enfermagem, que é submetida
a baixas remunerações, extensas jornadas, ausência de reconhecimento, sobrecarga
das atividades, entre outros fatores. Nessa situação, como a equipe profissional é
tratada de forma não humanizada, logo, trata o acompanhante e o paciente igualmente
de forma não humanizada (FARIA et al., 2017).
4. COSIDERAÇÕES FINAIS
A revisão integrativa, analisando o cotidiano hospitalar vivenciado pelos
acompanhantes, identificou os principais aspectos emocionais que fazem parte da
rotina do acompanhante no ambiente hospitalar como sendo medo, estresse,
frustração, cansaço, insegurança, tristeza, angústia, descontentamento com o
ambiente, ansiedade, culpa, insônia e preocupação.
O trabalho também identificou o importante papel adquirido pelo acompanhante
no processo terapêutico de seu ente querido. Sua presença resulta em apoio
emocional e interações positivas e conclui-se que a família necessita de ações que
contribuam para minimizar o sofrimento e as cargas emocionais.
Com isso, as relações entre a família e equipe hospitalar precisam ser
trabalhadas, objetivando ampliar a compreensão sobre a importância da família no
ambiente hospitalar e a importância do familiar no cuidado com o paciente. Diante
disso, como o cotidiano hospitalar é complexo, sugere-se a implementação de
alternativas e melhorias para o acolhimento dos acompanhantes, favorecendo
relações saudáveis, pois é fundamental que as instituições olhem os acompanhantes
como auxiliares no cuidado ao paciente.
Além do mais, é necessário enxergar a família além da sua função, olhando-a
em sua totalidade. É possível desenvolver políticas voltadas para um
acompanhamento mais ético e humanizado, entendendo a vivência e o sofrimento da
família diante da doença.
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DESIGN DE INTERFACE PARA APLICATIVO MÓVEL DIRECIONADO
À USUÁRIOS VIAJANTES COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA
Larissa Borges Barbosa
RESUMO
Muitos brasileiros viajam anualmente, inclusive pessoas com deficiência auditiva e assim como
qualquer outro estilo de vida, para uma boa experiência, necessita-se de uma sociedade acessível,
contudo, a experiência em uma viagem pode ser prejudicada pela falta de acessibilidade. Um exemplo
é o formato de comunicação entre hóspede e recepcionista. Em uma emergência, a comunicação é
realizada pelo telefone do quarto, contudo, para uma pessoa com certo grau de surdez não é a forma
mais indicada, precisando que este se desloque até o funcionário. O Design de Experiência do Usuário
(UX) é uma área com o objetivo principal de proporcionar uma boa experiência para o usuário. A
pesquisa envolve o processo de criação da interface de um aplicativo para dispositivo móvel, através
da metodologia de Garrett (2003), principal autor na área web, com o intuito de criar uma alternativa de
diálogo entre hóspede com deficiência auditiva e o hotel.
Palavras-chave: Surdez; Aplicativo; Móvel; Hotel; Experiência do Usuário.

ABSTRACT
Many Brazilians travel annually, including people with hearing loss and just like any other
lifestyle, for a good experience, an accessible society is needed, but experience in a trip can be impaired
by the lack of accessibility. An example is the communication format between guest and receptionist. In
an emergency, the communication is done by the telephone of the hotel room, however, for a person
with a certain degree of deafness is't the most indicated way, requiring that this one moves to the
employee. User Experience Design (UX) is an area whose primary goal is to propose a good experience
for the user. The research involves the process of creating the interface of a mobile app, through the
methodology of Garrett (2003), the main author in the web area, with the purpose of creating an
alternative of dialogue between the guest with hearing loss and the hotel.
Keywords: Deafness; Mobile; App; Hotel; User Experience.

1. INTRODUÇÃO
Segundo a pesquisa de sondagem ao consumidor do Ministério do Turismo
(MTUR, 2017), realizada em novembro, os desejos dos brasileiros em viajar pelo
Brasil prevalecem em ativo, pois, das sete cidades que apresentam 70% do fluxo
turístico do país, a intenção de viajar em até seis meses equivale a 27,4%, um
aumento se comparado no janeiro do mesmo ano. Vale ressaltar que pessoas com
deficiência auditiva não foram incluídas, uma vez que, segundo a mesma, a pesquisa
de sondagem foi realizada por meio de contato telefônico (MTUR, 2017).
As pessoas com deficiência auditiva não estão impedidas de viajar, pois,
segundo Diniz (2007), a deficiência não é uma anomalia e não significa isolamento ou
sofrimento, e assim como qualquer pessoa, é necessária uma condição social
favorável para levar adiante o modo de vida.
O usuário com deficiência auditiva depende de uma sociedade acessível, assim
como qualquer outro usuário, o que muitas vezes não se aplica, como publica Moreira
(2016), a experiência em uma viagem é prejudicada pela falta de acessibilidade. Os
aplicativos móveis são programas de computador que facilitam o cotidiano dos
usuários (DICIO, 2018), otimizar essa interação exige levar em consideração fatores
como o contexto de uso, os tipos de atividades, a acessibilidade, as diferenças
culturais e os grupos de usuários (ROGER; SHARP; PREECE, 2013), conhecimentos
relevantes para o designer de Experiência do Usuário.
O trabalho pretende desenvolver a interface de um aplicativo, para dispositivo
móvel, que auxilie usuários com deficiência auditiva na hospedagem de um hotel,
criando uma alternativa de diálogo para os hóspedes, e assim, melhorar as
experiências em suas viagens.
2. MÉTODO
O diagrama a seguir (Figura 1) apresenta as etapas da metodologia de Garrett
(2003), no qual, foram adotadas para o projeto por se tratar de design focado na
experiência do usuário. Basicamente, a metodologia consiste em cinco etapas,
estratégia, escopo, estrutura, esqueleto e estética, e em cada tópico, lida-se com uma
questão: em estratégia visa identificar os principais problemas do público alvo, escopo
descreve os vários requisitos de conteúdo que serão necessários, estrutura é a
combinação dos elementos de conteúdo para facilitar a compreensão, esqueleto é a
etapa de definir o corpo do aplicativo e estética a identidade visual.

Figura 4: A cada tópico consta-se as ferramentas de análise.

Fonte: Autora (2018)

3. REFERENCIAL TEÓRICO
3.1.

User Experience (UX)

Design da Experiência do usuário, do inglês User Experience (UX), é “A criação
e a sincronização dos elementos que afetam a experiência dos usuários em uma
empresa em particular, com a intenção de influenciar as suas percepções e o seu
comportamento” (UNGER; CHANDLER, 2009). Para Agni (2016), é a área que se
preocupa com a experiência do usuário, não apenas a interação entre o usuário e o
produto, mas em “[...] todo o ciclo de interações dessa pessoa com uma marca,
produto ou serviço” (AGNI, 2018).
Quando o usuário interage com um produto, há fatores que influenciam em sua
experiência: (i) Utilidade (o conteúdo deve resolver uma necessidade); (ii) Utilizável
(fácil de se usar); (iii) Desejável (imagem, identidade visual, marca e outros elementos
para convocar emoção e apreciação); (iv) Encontrável (a eficácia de encontrar o
conteúdo desejável, tanto no local de navegação quanto em sites de busca); (v)
Acessível (conteúdo deve ser acessível para pessoas com deficiência); (vi)
Acreditável (os usuários confiam e acreditam no conteúdo). O conjunto positivo
desses fatores gera uma experiência significativa e valiosa para o usuário
(USABILITY, 2018, tradução nossa).
UX é um termo que engloba outras disciplinas referentes ao design
(USABILITY, 2018), uma delas, em base no modelo de Dan Saffer (2009), são
Information Architecture (arquitetura da informação) e Interaction Design (design de
interação) (TEIXEIRA, 2014).
- Arquitetura informacional é uma disciplina relacionada “[...] com a criação de
esquemas organizacionais e de navegação, que permitem aos usuários percorrer o
conteúdo do site de maneira eficiente e eficaz” (GARRETT, 2003, p. 89, tradução
nossa), ou seja, é o profissional
[...] responsável por criar modelos para a estrutura da informação e utilizá-los
para projetar uma navegação amigável ao usuário e dividir o conteúdo em
categorias. [...] criação de mapa de sites detalhados [...] e a verificação de
que as categorias e subcategorias da informação são distintas e amigáveis
ao usuário. (UNGER; CHANDLER, 2009, p. 22)

Além disso, segundo Morville e Rosenfeld (2006), a Arquitetura Informacional
é formada por quatro sistemas interdependentes, definidos como sistema de
organização, rotulagem, navegação e busca.
Design de Interação pode ser definido como a junção de Desenho Industrial,
Design de Comunicação, fatores humanos e interação humano-computador
(SAFFER, 2010, tradução nossa), é projetar produtos interativos para auxiliar o modo
como as pessoas se comunicam no dia-a-dia (ROGER; SHARP; PREECE, 2013).
O designer de interação é responsável pela definição do comportamento do
aplicativo de acordo com as ações do usuário, incluindo a criação de wireframes
(UNGER; CHANDLER, 2009).
3.1.1. Vocabulário habitual
Interface: de acordo com o Dicionário Online de Português (DICIO, 2018), é o
modo como “[...] o usuário consegue, usando um computador, interagir com um
programa ou com um sistema operacional [...], podendo ser, por exemplo, a interface
de um celular”.
Aplicativo: ou aplicativo móvel é tipo um programa de computador (software)
desenvolvido para processar dados em um dispositivo eletrônico móvel, de forma a
facilitar o cotidiano do usuário ou reduzir o tempo ao executar uma tarefa.(DICIO,
2018). Os aplicativos podem estar instalados no dispositivo móvel ou disponíveis em
lojas on-line como Google Play, App Store ou Windows Phone Store.
Wireframe: é um protótipo da interface de um aplicativo, um rascunho com uma
visão detalhada de todos os componentes gráficos: a localização do conteúdo, as
funcionalidades, os meios de navegação entre os arquivos e como eles se encaixam
juntos (CAELUM, 2015). Pode ser um desenho à mão ou feito no computador, e
geralmente, são criados em preto e branco ou em tons de cinza, mas não possui
compromisso com a fidelidade do projeto final (UNGER; CHANDLER, 2009 e
PORTILLO, 2017). Sua importância refere-se em definir conceitos básicos antes do
desenvolvimento final da interface (PORTILLO, 2017).
Mockup: de acordo com Portillo (2017), são “Imagens estáticas que
representam as interfaces com a aparência mais próxima possível da final” O objetivo
é estabelecer como a interface deverá ficar no final (PORTILLO, 2017).
Natural User Interface (NUI): ou Interfaces Naturais do Usuário, cujo a interação
com a interface é feita usando modalidades comuns como toque, gestos ou voz
(INTERACTION DESIGN FOUNDATION, 2018). Dan Saffer listou 12 princípios
básicos de design NUI.1
3.2. Usabilidade e a acessibilidade
A usabilidade e a acessibilidade são disciplinas complementares, no entanto,
são áreas distintas. A usabilidade pode ser definida como um estudo que proporciona
maior facilidade de uso em um produto, podendo ser, por exemplo, um site ou um
aplicativo (GOVERNO DIGITAL, 2018). Segundo a Norma Brasileira 9241-11 (NBR,
2002), a usabilidade compõe-se em três formas de medição, por meio da eficácia,
eficiência e satisfação, ou seja, “O desempenho (eficácia e eficiência) e a satisfação
1
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dos usuários podem ser usados para medir o grau em que um produto é usável em
um contexto particular” (NBR 9241-11, 2002).
Eficácia refere-se ao grau de precisão com as quais os usuários alcançam
objetivos específicos; Eficiência é o tempo ou recursos gastos para os usuários
alcançarem esses objetivos; Satisfação é a ausência do desconforto na usabilidade
de um produto (NBR 9241-11, 2002). Essas medidas oferecem uma base de
comparação e avaliação (Figura 2):
Figura 2: Exemplos de medição de usabilidade

Medidas de eficácia

Medidas de eficiência

Porcentagem de objetivos
alcançados;

Tempo para completar uma
tarefa;

Medidas de satisfação
Escala de satisfação;

Frequência de uso;
Porcentagem de usuários
completando a tarefa com
sucesso;

Média da acurácia de tarefas
completadas.

Tarefas completadas por
unidade de tempo;
Frequência de reclamações.
Custo monetário de realização
da tarefa.
Fonte: adaptado de NBR 9241-11 (2002)

Além da descrição da NBR, Nielsen (1993) apresenta dez heurísticas2
conceituadas para uma boa usabilidade.
Acessibilidade, é um subconjunto da usabilidade, a NBR 9050 (2004) descreve
como uma “possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a
utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário,
equipamento urbano e elementos”. Acessibilidade é um termo referente ao grau em
que um produto interativo é acessível para o máximo de pessoas possíveis,
principalmente, as pessoas com deficiência (ROGER; SHARP; PREECE, 2013).
O designer precisa, antes de desenvolver um produto, conhecer os usuários,
as tecnologias e as interações entre eles para entender como as pessoas agem e
reagem a eventos, como se comunicam e compartilham experiências uma com as
outras, com o intuito de criar experiências eficazes aos usuários (ROGER; SHARP;
PREECE, 2013).

2

NIELSEN, J. Usability Heuristics, Usability Engineering. 1ª Edição. Califórnia: Em: Morgan Kaufmann,

1993, 115-155.

3.2.1.

A deficiência auditiva

Segundo a legislação brasileira, deficiência auditiva, caracteriza-se como:
Art. 2o Para os fins deste Decreto, considera-se pessoa surda aquela que,
por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de
experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.
Parágrafo único. Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial
ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas
freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. (Lei nº 10.098)3

A deficiência auditiva pode ser classificada por decibéis (dB), conforme maior
o dB, maior é a perda da audição. Os graus de surdez são classificados de acordo
com a perda específica de dB, uma audição considerada normal é entre 25 dB à 40dB,
entre 41 a 55 dB é denominado de deficiência auditiva moderada, entre 56 a 70 dB
denomina-se severa e acima de 91 dB, profunda. Pessoas diagnosticadas com
deficiência auditiva profunda se comunicam principalmente por meio de Libras
(REGO, 1996; GESSER, 2009 apud LOPES, 2017).
3.2.2. LIBRAS
É uma língua brasileira que utiliza a linguagem gestual para substituir a
linguagem oral, trata-se de uma língua natural com léxico e gramática própria.
(LIBRAS, 2018). Libras é a língua oficial da comunidade surda e está garantida pelo
poder público.
Art. 2o Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas
concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o
uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de
comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do
Brasil. (BRASIL, 2018)

Também foram criadas leis para meios trabalhistas, registradas no capítulo VIII
do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 – que Regulamenta a Lei nº10.436,
de 24 de abril de 2002:
Art. 26. A partir de um ano da publicação deste Decreto, o Poder Público, as
empresas concessionárias de serviços públicos e os órgãos da administração
pública federal, direta e indireta devem garantir às pessoas surdas o
tratamento diferenciado, por meio do uso e difusão de Libras e da tradução e
interpretação de Libras - Língua Portuguesa, realizados por servidores e
empregados capacitados para essa função, bem como o acesso às
tecnologias de informação, conforme prevê o Decreto no 5.296, de 2004.
§ 1o As instituições de que trata o caput devem dispor de, pelo menos, cinco
por cento de servidores, funcionários e empregados capacitados para o uso
e interpretação da Libras. (BRASIL, 2018)

Apesar da Libras ser a principal linguagem das pessoas com surdez, muitos
ouvintes desconhecem esta linguagem, dificultando o diálogo entre ambos.
3
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3.3. Turismo no Brasil
Segundo a pesquisa de sondagem ao consumidor do Ministério do Turismo
(MTUR) realizada em novembro, foi identificado que os desejos de viajar pelo Brasil
prevalecem:
A presente pesquisa identifica que continuam a preponderar amplamente, em
novembro/2017, desejos de viajar pelo Brasil em todas as faixas etárias. Vale
destacar que os mais elevados propósitos de realização de viagens pelo País
concentram-se na segmentação de respondentes entre 35 e 44 anos: dos
37,2% que manifestam efetivamente, em novembro/2017, intenção de viajar,
78,7% escolhem fazê-lo pelo Brasil, sendo que 77,7% deles deverão realizar
viagens interestaduais, ou seja, 22,7% do total de informantes dessa faixa
etária [...] (MTUR, 2017, p.5).

De acordo com os resultados do Censo Demográfico 2010, 45.606.048 milhões
de brasileiros declararam ter pelo menos uma deficiência, correspondendo a 23,9%
da população, sendo 5,10% correspondente às pessoas com deficiência auditiva.
(IBGE, 2010).
A deficiência é uma condição e está “[...] recorrente no ciclo da vida humana,
especialmente em razão do envelhecimento populacional” (DINIZ, 2007 apud
QUEIROZ, 2007). O ser humano possui a habilidade de se adaptar, com a falta total
ou parcial de um sentido, outro sentido é estimulado, no caso da deficiência auditiva,
a pessoa “[...] interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando
sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS”
(BRASIL, 2005).
3.4. Acessibilidade em hotéis
Os hotéis devem obedecer ao regulamento de acessibilidade, segundo o
Decreto nº 5296, de 2004, e das normas técnicas da associação brasileira de normas
técnicas (ABNT)
“[...] decreto presidencial estabelece que todas as áreas de livre acesso aos
hóspedes, com garagens, estacionamentos, calçadas, recepção, escadas,
rampas, elevadores, restaurantes e áreas de circulação devem respeitar as
normas de acessibilidade em edificações de uso coletivo”. (RODRIGUES,
2018)

Mesmo existindo estas leis que garantem a acessibilidade de pessoas com
deficiências em hospedarias e também as leis citadas sobre a obrigação de pelo
menos 5% de funcionários fluentes em Libras, nota-se que pouco destes se
adequaram corretamente às normas, sendo assim, os hóspedes com deficiência
auditiva ainda podem passar por constrangimentos.

4. RESULTADOS ESPERADOS
A pesquisa encontra-se em desenvolvimento enquanto que se espera a
aprovação do Comitê de Ética para dar continuidade a pesquisa. Espera-se, como
resultado do trabalho, um aplicativo que de fato ajude os usuários com deficiência
auditiva que pretendem hospedarem-se em um hotel, com o objetivo de criar uma
nova alternativa de comunicação com a recepção e demais funcionários a partir do
quarto de hóspedes, para assim, evitar estresses ao usuário e facilitar em casos de
emergência.
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RESUMO
As soluções são formas farmacêuticas destinadas para administração oral, uso tópico ou
parenteral. O xarope é um dos medicamentos de escolha para administração por via oral e compreende
uma solução de alta viscosidade composta principalmente por água, açúcar e um ou mais princípios
ativos. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura a respeito dos excipientes,
equipamentos e processos envolvidos na produção industrial de xaropes por processo industrial. De
acordo com a literatura consultada os principais equipamentos utilizados são os agitadores mecânicos
e filtro pré-capa. Foi possível concluir que durante a produção de xarope, os insumos farmacêuticos
são submetidos a vários processos industriais e de controle de qualidade até a obtenção do produto
acabado.
Palavras-chave: Líquidos orais; xarope; equipamentos; produção industrial.

ABSTRACT
The solutions are pharmaceutical forms intended for oral, topical or parenteral use. The syrup
is one of the medicinal products of choice for oral administration and comprises a high viscosity solution
composed mainly of water, sugar and one or more active principles. The objective of this work was to
carry out a literature review regarding the excipients, equipment and processes involved in the industrial
production of syrups by industrial process. According to the literature consulted the main equipment
used are mechanical stirrers and pre-layer filter. It was possible to conclude that during the production
of syrup, the pharmaceutical inputs are submitted to various industrial processes and quality control until
the finished product is obtained
Keywords: Oral liquids; syrup; equipments; industrial production.

1. INTRODUÇÃO
De acordo com Ferreira e Souza (2011), soluções são preparações liquidas
cujas formulações possuem uma ou mais substâncias química dissolvida em um
solvente específico. As soluções podem ser utilizadas de forma oral, tópica ou
parenteral. Podem ser apresentadas de diferentes formas como xaropes, edulitos e
melitus, elixires, linctus, misturas (soluções orais + suspensões) e gotas orais.
Há muitas vantagens na utilização das soluções orais. As substâncias ativas
veiculadas nesta forma farmacêutica são absorvidas com mais facilidade e rapidez
pelo trato gastrointestinal em relação as formas farmacêuticas sólidas. Além disso, a
forma farmacêutica líquida facilita a administração do fármaco em pacientes
pediátricos, geriátricos ou com alguma deficiência de deglutição, uma vez que são
mais fáceis de engolir (FERREIRA; SOUZA, 2011).
Os fármacos na forma de solução apresentam maior homogeneidade na sua
composição quando comparados às suspensões. Não obstante, princípios ativos
pouco solúveis podem ser incorporados às soluções por meio da adição de
cossolventes (PRISTA, 1990). Quando comparadas às formas farmacêuticas sólidas,
as soluções apresentam desvantagem relacionadas a dificuldade de transporte e
menor estabilidade físico-química e microbiológica. Além disso, a dosagem
administrada pelo paciente pode não ser fidedigna ao receitado devido ao uso de
medições caseiras. Alia-se a esses fatores o sabor desagradável dos princípios ativos,
que normalmente é mascarado quando o fármaco é administrado na forma de
comprimidos ou drágeas (FERREIRA; SOUZA, 2011).
Entre as soluções orais destacam-se os xaropes, soluções de alta viscosidade
basicamente compostas por água, açúcar e um ou mais princípios ativos. São
definidos como soluções farmacêuticas hipertônicas uma vez que apresentam a
concentração de açúcar em um nível próximo a saturação (PRISTA,1990). Os xaropes
podem conter em sua formulação substâncias flavorizantes, porém sem a presença
de princípios ativos. Nesse caso é denominado veículo. Se houver a incorporação de
princípio (s) ativo (s), a formulação o xarope passa a ser denominado medicamentoso
(LOYD et al., 2013).
O principal excipiente da formulação de xaropes é a sacarose. O açúcar tem a
função de edulcorante e conservante, uma vez que promove a desidratação com
consequente plasmólise dos microrganismos e perda da capacidade de reprodução.
A elevada viscosidade do xarope atenua ou impede a turvação da formulação ou
precipitação dos componentes da fórmula resultantes de reações químicas ou baixa
solubilidade. Como exemplo, têm-se os xaropes comum ou simples, xarope de goma,
alguns xaropes de sucos ou outros aromatizantes (PRISTA, 1990).
O objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão de literatura,
considerando trabalhos disponíveis no site de pesquisa Google Acadêmico a respeito
da produção industrial de líquidos orais, especificamente xaropes, e os excipientes
utilizados. Foi realizada uma revisão de literatura abordando os tipos de excipientes
utilizados para o preparo de xaropes e a sua função na formulação. O processo de
produção industrial de xarope simples foi exemplificado por meio da descrição da
produção do xarope de salbutamol. Essa pesquisa foi realizada para avaliar o estado
da arte e avaliar o nível de saturação do tema proposto.

2. REVISÃO DE LITEARUTA
2.1. EXCIPIENTES
Excipientes são definidos como substâncias inertes que podem ser
combinadas com os princípios ativos. São utilizados para aumentar a estabilidade e a
palatabilidade das formulações líquidas para o uso dos pacientes (FERREIRA;
SOUZA, 2011). Existem diversos tipos de excipientes com funções características,
conforme descrito a seguir.
2.1.1. ÁGUA
A água, em associação com a sacarose, é o principal componente das
formulações líquidas. Xaropes podem ser preparados com água deionizada, destilada
ou proveniente do processo de osmose reversa. A água deionizada é obtida por meio
de deionizadores, onde são encontradas colunas trocadoras de íons (MENDES et al.,
2011).
A água destilada é obtida por meio do processo de destilação, onde são
utilizados destiladores que promovem o aquecimento e vaporização da água. O vapor
resultante é condensado para a remoção de grande parte dos contaminantes
(MENDES et al., 2011). Por sua vez, a água de osmose é obtida por meio de um
sistema purificador de osmose reversa. Nesse processo uma corrente pressurizada
de água para através de uma membrana semipermeável responsável pela retenção
de partículas, compostos orgânicos e bactérias. As membranas devem ser trocadas
regularmente devido à grande quantidade de contaminantes que são retidos
(MENDES et al., 2011).
2.1.2. EDULCORANTES
São açúcares naturais ou sintéticos utilizados para conferir sabor agradável às
formulações. Os principais edulcorantes utilizados em medicamentos são sacarina,
sorbitol, frutose e a sacarose. São combinados frequentemente dois ou mais
edulcorantes nas formas farmacêuticas líquidas (FERREIRA; SOUZA, 2011).
2.1.3. SACAROSE
É o açúcar mais utilizado na produção de xaropes. s dissacarídeo extraído
principalmente a partir da cana-de-açúcar, cuja molécula é o resultado da ligação de
uma molécula de glicose e uma de frutose. Sofre hidrólise na presença de ácidos
minerais diluídos ou por ação da enzima invertase. Ao ser submetida a altas
temperaturas e em presença de água, a sacarose é convertida a açúcar invertido
como resultado da hidrólise ácida (PRISTA, 1990).
As soluções de sacarose (glicose + frutose) desviam o plano de luz polarizada
para a direita, são dextrorrotatórias. Após ocorrer hidrólise, a sacarose desdobra-se
em uma solução de glicose e frutose. Essa solução desvia o plano de luz polarizada
para a esquerda, sendo chamada de levorrotatória. Em virtude dessa atividade óptica
inversa, têm-se a formação do chamado açúcar invertido que possui o sabor mais
adocicado e prejudica a estabilidade dos xaropes por precipitar e ser mais suscetível
à contaminação microbiana (FERREIRA; SOUZA, 2011).

Um componente que requer atenção é o anidrido sulfuroso, composto utilizado
esporadicamente para refinação do açúcar como descorante, por ser um redutor
energético que pode vir a alterar os fármacos presentes no xarope (PRISTA,1990).
2.1.4. FLAVORIZANTES
São substâncias naturais ou sintéticas que conferem um sabor característico a
um medicamento e são formados por uma grande quantidade de componentes para
tornar o sabor mais agradável (BALBANI, 2006).
2.1.5. CORANTES
Conferem identidade ao fármaco e melhoram a sua aparência. Podem ser
classificados em orgânico natural, orgânico sintético, orgânico sintético idêntico ao
natural e inorgânico (TONETTO, 2008).
O corante orgânico natural pode ser de origem vegetal ou, eventualmente,
animal. O vermelho carmim é um exemplo de corante natural (ANVISA, 1977).
O Corante orgânico sintético é obtido por meio de síntese orgânica mediante o
uso de processo tecnológico adequado. Por sua vez, o corante artificial é o corante
orgânico sintético não encontrado em produtos naturais; são sintetizados em
laboratório. Dentre os corantes artificiais, têm-se o corante amarelo tartrazina
(ANVISA, 1977; TONETTO, 2008). O corante orgânico sintético idêntico ao natural
tem estrutura química semelhante à do princípio ativo isolado de corante orgânico
natural. Exemplo: 160a(i) beta caroteno (sintético - idêntico ao natural) (ANVISA,
1977).
Corante inorgânico é obtido a partir de substâncias minerais e submetido a
processos de elaboração e purificação adequados a seu emprego em alimento
(TONETTO, 2008).
2.1.6. SOLVENTES
São utilizados para solubilizar o fármaco, sendo comum o uso de cossolventes.
Os principais solventes auxiliares são o etanol, o polietilenoglicol e propilenoglicol que
possuem efeitos tóxicos agudos e crônicos (FERREIRA; SOUZA, 2011).
2.1.7. CONSERVANTES
São utilizados com a finalidade de aumentar a estabilidade e evitar as
alterações decorrentes de contaminação microbiana nas preparações farmacêuticas.
Não devem interferir em coloração, odor ou gosto. São utilizados o álcool etílico,
benzoato de sódio, glicerina, ésteres do ácido p-hidroxibenzóico como nipas,
parasepts e parabenos (PRISTA,1990).
2.1.8. TAMPÕES
São soluções que auxiliaram na correção do pH cuja alteração pode acarretar
a diminuição da estabilidade e solubilidade do fármaco. O pH necessita ter um valor
fixado nas preparações farmacológicas pois o mesmo influencia na dissolução do
fármaco na concentração pretendida, controle da estabilidade química e
farmacodinâmica da preparação, prevenção de respostas indesejadas provocadas por
certos fármacos, efeito terapêutico ideal. Como exemplo, tem-se o tampão de acetato
de sódio com ácido acético (PRISTA,1990).

2.1.9. SOLUBILIZANTES
Algumas substâncias utilizadas nas preparações farmacológicas são pouco
solúveis ou não apresentam solubilidade em água. Porém, há mecanismos para tornálas adequadas ao fim requisitado pelo farmacêutico. Entre esses mecanismos
destaca-se a utilização de radicais hidrófilos na molécula das substâncias insolúveis,
ajuste de pH, formação de complexos hidrossolúveis, introdução de agentes
tensoativos, uso de misturas aquosas de um ou mais solventes (PRISTA,1990).
2.1.10.

ANTIOXIDANTES

O oxigênio molecular pode interferir nas propriedades das substâncias
farmacológicas com perda de suas funções através de um processo conhecido por
oxidação (JASKI, LOTERIO, SILVA, 2011).
Os antioxidantes serão os compostos que irão inibir a decomposição da matéria
prima pelo oxigênio preservando assim a formulação. Pode-se citar como exemplo o
gás sulfuroso, ácido ascórbico, esteres do ácido gálhico (JASKI, LOTERIO, SILVA,
2011).
2.1.11.

AGENTES DE VISCOSIDADE

É de extrema importância nas soluções orais, principalmente nos xaropes, pois
diminuem ou impedem o aparecimento de turvações ou precipitações decorrentes de
algum tipo de reação ou pouca solubilidade das substâncias farmacológicas. A
viscosidade de dá através de agentes espessantes como a glicerina, alginato de sódio,
metilcelulose, entre outros (PRISTA ,1990).
2.2. PRODUÇÃO DE XAROPE SIMPLES
O xarope simples é obtido por meio da diluição da sacarose em água. O
processo de dissolução pode ser realizado a quente ou a frio, porém em proporções
diferentes. Segundo Prista (1990) o processo de produção a frio, a proporção é de 1g
de sacarose para 0,5 ml de água, sendo necessária a agitação vigorosa da mistura
em misturadores ou agitadores mecânicos. Este processo possui vantagens como
maior estabilidade e menor hidrólise da sacarose (incolor). No entanto, os
microrganismos presentes na mistura não são eliminados, aumentando o risco de
contaminação microbiana. Além disso, a dissolução é demorada. Por outro lado, no
processo de produção a quente utiliza-se a proporção de 1g de sacarose para 0,2 ml
de água, e aquecimento a 80°C. Esse processo é mais suscetível a hidrólise da
sacarose (caramelização do açúcar), porém, têm como vantagem a rapidez na
dissolução e eliminação dos microrganismos. Os processos descritos são realizados
em um tanque industrial.
Após a completa dissolução do açúcar, a terra diatomácea é acrescentada para
auxiliar na filtração, formando uma fina camada sobre a tela do filtro, a pré-capa. Em
seguida, o carvão ativado é adicionado para clarificação do xarope e eliminação de
sabores e odores indesejados (LIMA, 2009). Posteriormente à filtração, o xarope é
resfriado a uma temperatura aproximada de 20°C (SANTOS, RIBEIRO, 2005). E por
fim, é armazenado em um reservatório até que os princípios ativos sejam adicionados
e se inicie um novo processo.

O processo industrial de produção de xarope simples está ilustrado por meio
da produção do xarope de salbutamol conforme descrito por MARTINS et al. (2008).
2.2.1.

PRODUÇÃO DO XAROPE DE SALBUTAMOL

Para a produção de xarope de salbutamol é necessário a identificação e
pesagem das matérias-primas. Em seguida, cada componente é utilizado no processo
em fase adequada. A formulação e a função dos componentes do produto são
apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1: Composição do medicamento salbutamol e função dos componentes na formulação
Matéria Prima

Função

Sulfato de Salbutamol

Princípio Ativo

Citrato de Sódio

Corretivo de pH

Essência de Morango

Flavorizante

Álcool Hidratado Industrial

Solubilizante

Açúcar Granulado

Viscosificante

Corante Vermelho

Corante

Ácido Cítrico Anidro

Corretivo de PH

Glicerina Branca

Viscosificante

Metilparabeno

Conservante

Propilparabeno

Conservante

Água purificada
Fonte: MARTINS et al. (2008)

Veículo

São necessários 3 reatores para a produção de xarope. No primeiro reator, com
capacidade adequada ao volume total de xarope a ser produzido e sob agitação
constante, os componentes: ácido cítrico, citrato de sódio e o sulfato de salbutamol,
são adicionados em água purificada até completa dissolução. No segundo reator, o
açúcar e a glicerina são dissolvidos em água purificada, e então misturados ao reator
sob agitação constante, até completa homogeneização. Em um terceiro reator os
conservantes (metilparabeno e propilparabeno) são solubilizados em álcool etílico, e
em seguida, adicionados ao primeiro reator sob agitação constante. Após as três fases
do processo, é adicionada água purificada ao reator para completar o seu volume
(MARTINS et al., 2008).
Uma amostra do produto obtido no reator é coletada e analisada pelo controle
de qualidade para verificação da concentração do princípio ativo (salbutamol). Após a
verificação do teor de salbutamol, a essência de morango e corante vermelho são
adicionadas ao reator. Finalmente o produto pode ser envasado (MARTINS et al.,
2008).
3. METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão de literatura no site Google Acadêmico considerando
somente os artigos nacionais publicados em língua portuguesa. Não foi especificado
o período de publicação. Artigos disponibilizados incompletos ou aqueles em
desacordo com o tema da pesquisa foram excluídos. Os descritores “líquidos orais”,

“xaropes”, “soluções orais”, “produção industrial” e as possíveis combinações entre
eles foram utilizadas.
4. RESULTADOS
Como resultado da pesquisa foram encontrados 14 artigos, 3 livros e 2
Resoluções de Diretoria Colegiada (RDC) relacionados a produção de líquidos orais,
xaropes e assuntos afins.
Embora o foco tenha sido indústria farmacêutica, estudos relacionados a
indústria alimentícia e cosmética, farmácia hospitalar e combustão foram apontados
na pesquisa. Este fato justifica-se pelo uso de xaropes para a produção de
refrigerantes e uso de agentes oxidantes para a produção de cosméticos devido a sua
atividade benéfica contra o envelhecimento cutâneo. Por essa razão alguns artigos
encontrados por meio dos descritores e não relacionados ao tema foram
desconsiderados (Tabela 2).
Tabela 2: Artigos desconsiderados na pesquisa
Assunto
Referência
Produção de cervejas e refrigerantes assim como a
adoção de medidas de Produção mais Limpa nos
Santos, Ribeiro (2005)
processos industriais.
Estudo da utilização do biodiesel na geração de vapor para
Shintani e Yasuda (2006)
a agroindústria
Produção de refrigerantes que necessitam da elaboração
de xaropes para obtenção do produto final e uso de filtro
Lima (2009)
pré-capa com terra diatomácea.
A análise de desempenho do funcionamento com gás
liquefeito de petróleo e gasolina em um queimador
Dantas (2010)
infravermelho
Ação de alguns antioxidantes utilizados em cosméticos a
Jaski, Loterio, Silva (2011)
fim de minimizar os efeitos de envelhecimento cutâneo
Qualidade e importância da água reagente para uso no
Mendes (2011)
laboratório clínico
Redução de custos com otimização do estoque através da
Sinteco (2016)
automação da farmácia hospitalar foi abordada por

Os artigos encontrados na pesquisa e relacionados a produção industrial de
xaropes estão listados na Tabela 3. Foram considerados trabalhos no âmbito da
indústria farmacêutica voltados ao mercado farmacêutico, às boas práticas de
fabricação, qualificação de fornecedores e a técnicas farmacotécnicas. Não foram
encontrados artigos que tratassem especificamente da produção de xaropes por
indústrias, além do relato de Martins (2008) sobre monitoramento do processo de
envase de xarope de salbutamol. Este fato pode ser justificado pelo segredo envolvido
em processos industriais. Por outro lado, foi considerado um levantamento realizado
por Balbani (2006) sobre excipientes detalhados em bulas.

Tabela 3: Artigos de acordo com o tema proposto para a pesquisa.
Assunto
Referência
Corantes utilizados em alimentos e bebidas
RDC 44/1977
Técnicas farmacêuticas e farmácia galênica
Prista (1990)
Procedimentos para qualificar os fornecedores na indústria
Santin (2004)
farmacêutica
Avaliou os excipientes em 35 medicamentos para uso oral e as
Balbani (2006)
informações presentes nas bulas sobre os excipientes das
formulações.
Monitoramento do processo de envase do xarope de salbutamol
Martins (2008)
utilizando controle estatístico
Uso de aditivos que conferem cor e sabor aos produtos do ramo
Tonetto (2008)
alimentício.
Boas práticas de fabricação de medicamentos
RDC 17/2010
Preparações orais líquidas
Ferreira e Souza (2011)
Checklist para ser utilizado nas indústrias farmacêuticas no caso
Bolognesi (2012)
de medicamentos não estéreis
A análise de risco no ambiente industrial farmacêutico
Teixeira (2012)
Formas farmacêuticas e sistemas de liberação de fármacos
Loyd (2013)
Relevância do mercado farmacêutico Brasileiro e as diversas
Principo (2016)
empresas que atuam nessa área.

5. CONCLUSÃO
Por meio da pesquisa realizada foi possível concluir que não existem
publicações nacionais que ilustrem o processo industrial de produção de líquidos orais
ou de xaropes por indústria farmacêutica. Da mesma forma, não há relatos de
equipamentos envolvidos no processo. Foi encontrado somente 1 autor que tratou da
produção industrial de xaropes, porém com ênfase no processo de envase. As
publicações nacionais disponíveis no âmbito da indústria farmacêutica tratam do
gerenciamento das funções e também de medidas relacionadas à qualidade. Foram
encontradas informações a respeito dos excipientes utilizados para a produção de
xaropes. Dessa forma, a produção industrial de líquidos orais e xaropes é um assunto
promissor para futuras publicações.
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RESUMO
Este artigo trata da história do carnaval, da sua evolução, sua chegada ao Brasil e todo seu
crescimento e popularização por diversas regiões brasileiras, cada uma com a sua peculiaridade. Ele
também procura expor para o público a origem de uma das manifestações culturais mais fortes que
existe no país, fazendo com que as pessoas tenham conhecimento e curiosidade sobre a folia. Foram
usados artigos e sites especializados no assunto para conceber o texto. E o que foi encontrado e escrito
estava dentro do esperado para a construção textual, trazendo assim conhecimento específico sobre o
carnaval brasileiro e suas características em cada canto do território brasileiro.
Palavras-chave: Carnaval; Cultura; Brasil; Samba.

ABSTRACT
This article treats of the history of the carnival, of her evolution, her arrival to Brazil and all her
growth and popularization for several Brazilian areas, each one with her peculiarity. He also tries to
expose for the public the origin of one of the stronger cultural manifestations that it exists at the country,
doing with that the people have knowledge and curiosity on the spree. Goods and specialized sites were
used in the subject to conceive the text. And what was found and writing was inside of the expected for
the textual construction, bringing like this specific knowledge on the Brazilian carnival and their
characteristics in each song of the Brazilian territory.
Keywords: Carnival; Culture; Brazil; Samba.

1. INTRODUÇÃO
Neste texto em questão se apresenta uma dissertação e pesquisa sobre a
popularização do carnaval vale-paraibano. O início da escrita trata sobre quais foram
as possíveis festividades que deram origem ao carnaval conhecido nos dias de hoje.
Foram relatados fatos históricos, traçando paralelos com a realidade da folia
atualmente, como foi a sua evolução, e com o passar dos anos ganhando novas
características de acordo com cada região em que ele era comemorado. Informações
foram dispostas sobre a maneira como ele chegou ao Brasil e o seu crescimento até
chegar no patamar que está nos dias de hoje. É tratado a sua formação na cidade do
Rio de Janeiro e sua exportação para outros estados e cidades, e como essas cidades
desenvolveram a festa de acordo com a sua cultura local. Também o que influência
carioca exerceu sobre o surgimento da festividade no restante do país. As cidades de
São Luiz do Paraitinga e Guaratinguetá, que fazem parte da região vale-paraibana,
foram usadas como exemplo da popularização da festa no Vale do Paraíba, da forma
com que a origem do carnaval em ambas as cidades fossem citadas e exploradas,
para assim demonstrar como foi possível maneiras tão diferentes e peculiares de se
comemorar a folia, se tornaram tão populares na região e atrativas para turistas de
todo o país.
1.1 A história do surgimento do carnaval
O carnaval é uma festa de abrangência mundial com uma grande aceitação
popular, com o passar do tempo e sua evolução ele foi se moldando como uma das
principais forças das culturas de massa e ganhou notoriedade com a sua constante
modernização ao decorrer dos séculos. Sendo assim, explorado pelo sistema
capitalista que rege o mundo, tornando-se uma forte representação do que é a
indústria cultural nos dias de hoje.
A origem do carnaval remonta à antiguidade da civilização humana, tanto na
Mesopotâmia, quanto na Grécia e em Roma. Na realidade a palavra carnaval é
originária do latim, onde carnis levale significa retirar a carne. Isto está relacionado
com o jejum que as pessoas deveriam realizar durante a quaresma, e com o controle
dos prazeres mundanos, demonstrando assim uma tentativa clara da Igreja Católica
de adequar aos seus modos uma festa pagã. Possivelmente os primeiros registros de
festas que pareçam com o carnaval e possam ter sido os pilares para o surgimento
dele, aconteciam na antiga Babilônia. A primeira é a saceia, que era uma festa em
que o prisioneiro assumia o posto, a vida e a figura do rei, se vestindo, tendo todas as
mordomias e comendo da mesma forma que a realeza, chegando até a dormir com
as suas esposas. Ao final este prisioneiro era chicoteado, e depois era enforcado ou
empalado. A outra festa era realizada pelo rei e sua corte nos dias que antecediam o
equinócio da primavera, período em que se comemorava o ano novo na região. Ela
ocorria no templo de Marduk, um dos primeiros deuses que sugiram na mitologia
mesopotâmica, no local o rei perdia seus emblemas de poder e era surrado na frente
da estátua da divindade. Essa humilhação que o rei passava servia de exemplo para
todos, que até a realeza deveria se submeter aos seus deuses e a sua grandeza,
porém logo em seguida ele assumia o trono novamente.
Nas duas festas o que havia de comum e está ligado ao carnaval, era o fato de
acontecer a subversão dos papéis sociais, ou seja, a transformação temporária do
prisioneiro em rei e a humilhação do rei frente ao deus, essas características

possivelmente deixaram de herança essa subversão de papeis sociais existente no
carnaval que surgiu séculos a frente, um exemplo disso são os homens se vestirem
de mulheres e vice-versa.
Mais um fato que ocorre no carnaval atual é a questão da embriaguez e a
entrega total aos prazeres da carne, isto está relacionado aos festivais grecoromanos, bacanais para os romanos e dionisíacas para os gregos. Estas festas eram
dedicadas aos deuses Baco e Dionísio respectivamente, que eram conhecidos por
serem os deuses do vinho em suas crenças. Em Roma ainda existiam duas
festividades conhecidas como Saturnálias e Lupercálias. As Saturnálias aconteciam
no início do inverno e as Lupercálias eram realizadas em fevereiro. Ambas as festas
duravam dias com comidas e bebidas à vontade, além da dança. Existiam também as
inversões temporárias de papeis sociais, onde os escravos se colocavam nos lugares
de seus senhores, e estes colocando-se no papel de escravos.
Por tais festas serem consideradas pagãs a igreja católica as repudiava
veementemente, pois em sua visão ao se inverter os papeis de cada um na sociedade,
invertia-se também a relação entre Deus e demônio. A igreja então criou um modo de
adequar essas festas de acordo com seu gosto, tentando assim minimizar o impacto
delas na sociedade. A partir do século VIII, a criação da quaresma fez com que essas
festividades fossem realizadas dias anteriores do início do período religioso, porque
para a igreja, dessa forma eles acabaram criando um modo de que as pessoas
cometessem seus excessos e tais pecados em uma data fixa que seria sucedido pelo
tempo de purificação e severidade religiosa.
Por volta do século XI durante o período medieval, surgiu uma das primeiras
peculiaridades fortes do carnaval brasileiro. No tempo em que a agricultura era mais
fértil, o carnaval era comemorado de forma com que os jovens adultos se vestissem
de mulher e saíssem nas ruas e campos durante algumas noites. Diz a lenda que
esses rapazes se diziam moradores da fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos
e invadiam as casas, logicamente com a aceitação ou não dos que viviam nas
moradias, assim eles iam fartando-se com comidas e bebidas, e com os beijos das
jovens mulheres das casas.
Durante o período renascentista a commedia dell’arte ganhou popularidade nas
cidades italianas devido a sua forma de ser apresentada por ser uma espécie de teatro
improvisado, as companhias faziam suas apresentações em praças públicas e os
atores seguiam apenas um pequeno roteiro, onde assim eles tinham liberdade para
criar e interagir com o público que estava presente, justamente por esse motivo essa
forma de teatro ganhou uma grande popularidade rapidamente e isso perdurou até
meados do século XVIII. Durante esse mesmo tempo em outras cidades italianas
emergiram novas maneiras de se comemorar o carnaval, em Florença foram criadas
músicas para acompanhar os desfiles de grandes carros decorados, conhecidos como
trionfi. Em Roma e Veneza, surgiram o que acabou por se tornar uma das bases para
criação de fantasias, um dos modos mais conhecidos de se festejar o carnaval. Os
participantes dos desfiles usavam uma bauta que é composta do tabarro, que nada
mais é que um manto preto, um chapéu preto e uma máscara branca chamada larva,
que derivando do latim significa “fantasma” ou mesmo “máscara”. Já as mulheres
usavam uma máscara denominada Moretta, oval e de veludo preta, uma moda que foi
importada da França, mas que rapidamente se espalhou por Veneza, ela é
caracterizada como máscara muda, já que por dentro na altura da boca, ela possui
uma espécie de botão, que por sua vez tapa a boca da pessoa que à está usando.

Outras máscaras venezianas usadas pelo povo eram o Bernardone (ou Bernardon),
que na sua expressão fingia ser um doente e para completar a intenção da máscara
o usuário usava uma muleta. A máscara que causava mais estranheza ao ser vista é
sem dúvidas, a do Medico della Peste, de longe reconhecida pelo seu longo nariz,
quando criada ela não era uma máscara, mas sim uma proteção aos médicos que
cuidavam dos enfermos dessa doença. Dentre as mais famosas está a do Arlecchino,
outra máscara que ganhou muita notoriedade é a do Pantalone, um personagem
velho, esperto e avarento, ele trazia consigo a representação do caráter dos
mercantes de Veneza, em forma de uma farsa, esses mercantes acabaram por
contribuir para com a riqueza da cidade. E dentre as roupas que acompanhavam as
máscaras venezianas, a mais usada na época foi uma roupa branca com listras verdes
chamada Brighella.
1.2 O carnaval no Brasil
No Brasil, a história do carnaval teve início no período colonial, com a vinda dos
portugueses e escravos para a nossa terra natal. Os primeiros registros das
manifestações que deram origem as festividades carnavalescas foi o entrudo, uma
festa de origem portuguesa que era praticada pelos escravos. Depois com o passar
dos anos surgiram os cordões e ranchos, as festas de salão, os corsos e as escolas
de samba. Afoxés, frevos e maracatus também passaram a fazer parte da tradição
cultural do carnaval brasileiro. Marchinhas, sambas e outros gêneros musicais
também foram incorporados à maior manifestação cultural do Brasil.
Ainda assim, segundo Sebe (1986) atribuir a origem do carnaval ao Entrudo é
algo simplista, que não explica as diferentes formas de comemorar a festa pelo Brasil.
Ele descreve o carnaval brasileiro como “[...]uma rede infindável de manifestações
regionais[...]”. O autor ainda explica que é necessário considerar as cinco possíveis
linhas de origem: europeu; africano; oriental; indígena; urbano.
Sebe ainda expõe que a palavra carnaval possui diversos significados. Embora
o mais difundido seja o vindo do latim carnis levale, cujo significado é “retirar a carne”,
numa alusão ao período quaresmal do cristianismo, etimologistas sugerem que a
palavra possa ser derivada de carrus navalis, que faz referência a festa dionisíaca
onde um carro, carregado com um tonel de vinho, servia ao povo. Outro significado
possível para carnaval seria “o prazer da carne”.
O samba começou a ter seu espaço no carnaval por volta da década de 1910,
o que fez à ascensão do gênero foi a música “Pelo Telefone” dos autores Donga e
Mauro de Almeida, tornando-se com o passar do tempo o legítimo representante
musical das festividades carnavalescas no Brasil. Após a introdução do samba, locais
do Rio de Janeiro como Praça Onze e Cidade Nova se tornaram grandes berços do
samba. Com sua popularidade crescendo exponencialmente, compositores, músicos
e passistas se reuniam regularmente para exibir seus talentos e suas obras. Isso fez
com que essas pessoas começassem a se reunir em grupos e formar associações e
clubes, que competiam entre si, fomentando assim a criação e o surgimento de novos
talentos. A formação desses grupos levou ao surgimento das escolas de samba, com
o primeiro desfile oficial sendo realizado no ano de 1932.
Conforme a aceitação e gosto do público pelo samba aumentava, subia
também o nível e o número de participantes da competição, levando assim a formação
da primeira Associação das Escolas de Samba da Cidade do Rio de Janeiro, entidade
que tomou a frente da organização dos desfiles das Escolas de Samba da cidade. A

primeira escola de samba a ser criada foi a “Deixa Falar” do bairro do Estácio no ano
de 1928.
O surgimento das escolas de samba foi praticamente junto com a ascensão do
gênero musical que viria a se tornar um dos principais do Brasil. No ano de 1928 no
bairro do Estácio de Sá um grupo de pessoas após muitas reuniões em prol do samba
decidiram criar a que ficou conhecida como primeira escola de samba do Brasil, a
“Deixa Falar”. Esses encontros aconteciam segundo historiadores ao lado de uma
escola infantil do bairro, que era reduto de gente pobre, e como o samba naquela
época ainda era malvisto, a localização geográfica do bairro que ficava entre o morro
de São Carlos e o Mangue, era pretexto para a polícia recair com uma atenção
especial sobre esse grupo, que frequentemente aparecia e atrapalhava as reuniões
dos sambistas. Porém à pouca esta história foi mudando de rumo, pois as escolas de
samba foram construindo na sua essência a grandiosidade do carnaval carioca, já que
somente após suas criações ele foi se tornando reconhecido e famoso por todo o país
e depois pelo mundo. A explosão das escolas começou realmente no início da década
de 30, visto que já no ano de 1930 cinco agremiações desfilaram na Praça Onze,
dentre elas a “Estação Primeira de Mangueira” e a “Vai como Pode” que mais tarde
viria a se tornar a Portela, que é a maior campeã do carnaval carioca. Vale ressaltar
que nos primeiros anos de disputa, as escolas não tinham toda a estrutura e
principalmente a organização para o desfile, a disputa em si não era o principal
chamativo das festividades, mas sim a alegria e diversão que era o que valia para
todos.
Já no estado de São Paulo o carnaval teve seu início marcado pelas festas de
rua e bailes de máscara, com elementos do dito Entrudo português. Os festejos eram
animados por músicas como valsas, polcas, lundus, quadrilhas e tanguinhos, e a partir
de 1846 começaram a receber uma nova sonoridade, com a inserção do Zé Pereira,
ou tocador de bumbo, e novos elementos como confetes, serpentinas e o lançaperfume por volta dos anos 1890, por influências dos imigrantes europeus originários
da França e Suíça. O carnaval paulista teve seu início como festa familiar e
popularizou-se aos poucos.
Com o surgimento destes novos elementos, sobretudo o bumbo, os primeiros
grupos, blocos e cordões do Vale do Paraíba começaram a ganhar vida, guiados por
estes estilos musicais, que foram trocados gradativamente pelas marchinhas e samba
nas primeiras décadas do século XX. O carnaval era festejado de forma homogênea
nas cidades, com poucas diferenças. As escolas de samba, porém, começaram a
tomar corpo na região em meados da década de 1960, demarcando o início de uma
nova era carnavalesca. O carnaval das escolas de samba tem mais expressividade
em Guaratinguetá, uma das primeiras cidades a aderirem a essa modalidade.
Atualmente, o carnaval da terra das garças brancas é um dos de maior índice de
público, juntamente com São Luiz do Paraitinga, que ainda mantém a tradição das
marchinhas.
1.3 Vale do Paraíba e o carnaval
Destacando o vale do paraíba, podemos tomar como exemplo dois grandes
carnavais da região, que são os das cidades de São Luiz do Paraitinga e
Guaratinguetá. O carnaval de São Luiz, como assim é chamado por milhares de
foliões que o frequentam, teve sua história marcada por diversas curiosidades, um
fato é que a cidade viveu quase todo o século XX sem a folia, que devido a chegada

de Monsenhor Ignácio Gióia no ano de 1916, proibiu quaisquer tipos de manifestações
que ele considerava ser profano e iam contra os ensinamentos da igreja. Por conta
disso, surgiu um mito na cidade, que era o de que o carnaval faria aparecer nas
pessoas “rabo e chifre”, atrelando claramente à imagem do “Diabo”. Então no ano de
1981 após uma reportagem do “Jornal Nacional” da Rede Globo de Televisão, que
tratava a cidade com certa ironia por a mesma não realizar a já mais tradicional
festividade do país, por simplesmente medo de “pragas religiosas” a administração de
São Luiz resolveu então retomar a festa, com o tema da mesma sendo de forma
irônica o de carnaval do “rabo e chifre”. Porém, a folia tomou características diferentes
do restante da região, porque logo na retomada surgiram blocos para embalar os
foliões. No ano seguinte, essa característica ganhou mais força e deu de vez a cara
que tem o carnaval de São Luiz nos dias de hoje. O bloco Encuca a Cuca veio para a
folia com a proposta de revelar as lendas do imaginário local, por meio de bonecos
gigantes que guiavam as pessoas e a musicalidade das marchinhas. Isso fez com que
a cultura local fosse extremamente valorizada e conhecida por turistas que
passeavam pela região. Ao passar dos anos, isso foi se tornando cada vez mais
popular devido a diferenciação entre o modo de se comemorar as festividades, pois
mais pessoas procuram a cidade para passar o feriado nacional devido a suas
peculiaridades e o jeito de se realizar a festa de momo.
Em Guaratinguetá, temos outra origem da popularização do seu carnaval, a
cidade teve sempre por característica se comemorar a folia por meio de festas de
salão e o carnaval de rua, que é originário do Entrudo, ou seja, a cidade manteve as
características dos grandes centros em que a folia era realizada, tanto que em sua
origem, os jovens da cidade se organizavam em blocos que disputavam entre si a
aclamação popular, para assim se declararem os “vencedores” do carnaval
Guaratinguetaense. A disputa era acirrada especialmente entre dois blocos, o “Bloco
dos Estudantes” e o “Flor da Avenida”, o primeiro era composto pela elite da cidade e
tinha como seu mais famoso grito de guerra: “Oi quem vem lá, sou eu morena, o
estudante de Guará”, já o segundo era formado por pessoas dos bairros tradicionais
da cidade, onde o bloco era repleto de alegorias, fantasias luxuosas e passistas que
alegravam a multidão. E esse espírito de disputa fez com que as escolas de samba
fossem criadas em meados do início dos anos de 1960, porém só ano de 1970 com a
transferência do desfile para a conhecida “Avenida Carnaval” ou “Avenida Presidente
Vargas”, que se criou uma Associação de Escolas de Samba e o sistema de disputa
por julgamento oficial de jurados foi instaurada. A partir deste momento o carnaval de
escola de samba em Guaratinguetá começou a tomar grandes proporções devido aos
inúmeros talentos que a cidade gerava, eram eles dentro das áreas de composição
de sambas-enredos, da confecção de fantasias e alegorias, do bailado do mestre-sala
e da porta-bandeira, das batucadas dos ritmistas das baterias e dos músicos que
inflamavam a avenida com suas performances. Com isso, as escolas ganharam
rapidamente notoriedade dentro da mídia da região e com o passar do tempo, da mídia
especializada na questão. Outro fato que ajudou na popularização do carnaval de
Guará, foi a troca de experiências com vários artistas da cidade do Rio de Janeiro,
que inegavelmente era e ainda é o maior carnaval de escolas de samba do país e do
mundo. Isso fez com que a cidade ganhasse uma grande importância dentro deste
cenário, pois cada vez mais esses artistas buscavam mostrar seu trabalho na cidade,
o que fez os desfiles ficarem atrativos para os turistas e foliões.

Assim podemos dizer que o carnaval brasileiro é em sua essência uma maneira
legítima de manifestação, onde os artistas buscavam por meio das suas artes fazerem
protestos contra a descriminação e marginalização que ocorria na época. Por esse
motivo ele é considerado uma cultura popular em sua criação, pois ele é feito para e
pela massa. Porém após a revolução industrial e o fortalecimento do capitalismo que
acabou por ser o sistema que rege o mundo, a cultura popular se dividiu e criaram-se
características que te deram uma nova cara, com o tempo ela passou a ser chamada
também de cultura de massa. Lembrando que a cultura popular não deixou de existir,
ela só perdeu sua força, pois grandes empresários e a grande mídia viram ali uma
chance de investimento que iria ter um retorno muito grande, visando claramente o
lucro e o consumo por toda a massa, isso fez com que o carnaval brasileiro se
globalizasse e fosse alvo de atração mundial, atraindo milhares de turistas do exterior
e interior, gerando assim uma enorme movimentação na economia do país durante a
época das festividades, assim ele passou a ser um produto que poderia ser vendido
e comercializado por todo o globo.
Reforçando a questão o nosso carnaval nos dias de hoje caminha pelos dois
tipos de cultura, pois ainda existem nele traços das manifestações existentes em sua
origem, vide no ano de 2018 em que a Grêmio Recreativo Escola de Samba Paraíso
do Tuiuti da cidade do Rio de Janeiro, realizou um desfile que tinha como tema central
a escravidão trazendo em sua apresentação na apoteose do samba, claras e duras
críticas sociais e também ao sistema político do país. Em contrapartida, podemos usar
o exemplo do carnaval de Salvador, que segundo livros de recordes é a festa que mais
junta pessoas no mundo todo ao longo de sua duração. Lá a cultura de massa
dominou a festa, pois claramente podemos ver isso ao notar que milhares de pessoas
seguem grandes trio-elétricos, com esses tendo em cima deles artistas de renome
que podem vender muitos produtos direta e indiretamente para os organizadores. Os
abadás, por exemplo, são comprados por milhares de pessoas para terem um
privilégio de ficarem mais próximos dos artistas e conseguirem aproveitar melhor a
festa, ou então os camarotes que são montados ao longo do percurso e tem seus
próprios atrativos e produtos para consumo.
2. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, o carnaval do Brasil tem vários direcionamentos e características
dentro de sua existência. Cada uma demonstrando que é necessário se valorizar essa
cultura, para ela não se perder com o tempo e se desgarrar das suas raízes, que é o
que por fim traz o charme que o carnaval brasileiro tem. Porém ao mesmo tempo ele
precisa seguir caminhando de acordo com os acordes que o capitalismo e as grandes
mídias dão, para então continuar crescendo e se popularizando por todo o país,
porque somente assim ele irá sobreviver e não será sufocado e terá seu término
decretado. Pois a manifestação cultural que é o carnaval como qualquer outro tipo de
cultura tradicional, precisou e precisa sempre estar em evolução e se adequar ao
mundo moderno e globalizado que vivemos hoje em dia.
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O ENSINO BILÍNGUE NA PRIMEIRA INFÂNCIA: A IMPORTÂNCIA DO
MATERIAL DIDÁTICO SOB AS PERSPECTIVAS DA TAXONOMIA DE
BLOOM.
Letícia Carolina Marques Siqueira dos Reis
Tamires Mendes
RESUMO
Essa pesquisa tem por objetivo apresentar à comunidade acadêmica as teorias do ensino
bilíngue na primeira infância, uma vez que pouco se fala sobre elas, não há disciplinas que abordam o
assunto nas universidades e não há documentos governamentais que norteiem. Este trabalho, por meio
de teorias da educação e da neurociência e da taxonomia de Bloom subsidia uma análise de um
material didático que segue a tendência do ensino bilíngue para a primeira infância. A partir de uma
revisão bibliográfica de cunho qualitativo, conclui-se que o material analisado está dentro dos processos
indicados pela teoria apresentada.
Palavras-chave: Ensino Bilíngue; primeira infância; Taxonomia de Bloom.

ABSTRACT
This research aims to present to the academic community theories of bilingual education in
preschool, since little is said about them, there are no disciplines that approach the subject in universities
and there are no governmental documents that guide. This work, through theories of education and
neuroscience, and the Bloom Taxonomy subsidizes an analysis of didactic material that follows the
bilingual education trend towards early childhood. Based on a qualitative bibliographical review, it was
concluded that the material analyzed is within the processes indicated by the presented theory.
Key-words: Bilingual Education; Preschool; Bloom Taxonomy.

1. INTRODUÇÃO
Vivemos e somos hoje apenas o reflexo do que vivemos em nossa infância.
Nós sempre tivemos uma paixão em comum: idioma estrangeiro. Fomos
pesquisadoras, professoras auxiliares, monitoras e a cada experiência a curiosidade
e o desejo de ensinar o que sabíamos aumentava.
Por meio deste trabalho, apresentamos nossas vivências em sala de aula,
nossos questionamentos, teorias que embasaram e que fizeram parte da nossa vida
acadêmica. Como mencionado acima, acreditamos que pessoas transformam o
mundo e entre os nossos encantos, encontramos as crianças. Elas são capazes de
influenciar os que convivem junto delas. Assim, dedicamos nossa pesquisa para
enfatizar a aprendizagem do idioma estrangeiro na infância.
Nos dias atuais, falar outro idioma deixou de ser um diferencial e tornou-se um
pré-requisito para o mundo globalizado. Não é à toa o crescimento da quantidade de
escolas bilíngues no Brasil. E entre o crescimento das escolas, o investimento na
comunicação estrangeira tem ganhado sua importância na educação infantil.
O assunto é relativamente novo em nosso país, o que gera discussões entre o
período correto para integrar um novo idioma no repertório da criança. Alguns dizem
que o melhor período é depois dos cinco anos, outros dizer à partir dos sete, o que
temos por justificativa é que "O aprendizado deve ser combinado de alguma maneira
com o nível de desenvolvimento da criança" VYGOTSKY (1998, p. 111, apud
NASCIMENTO E SANTOS, 2013, p. 19).
Historicamente falando, o ensino bilíngue foi visto como prejudicial (Hakuta e
Garcia, 1989). Após a década de sessenta muitos pesquisadores desenvolveram
trabalhos favoráveis ao bilinguismo, apesar de alguns mitos ainda existentes nesse
período como por exemplo, a pessoa bilíngue é mais inteligente. Não, o bilinguismo
não aumenta a inteligência. Contudo, aquele que conhece o idioma do outro pode
entender a cultura do outro. E a cultura torna o ser humano um ser mais social e faz
com que o respeito seja praticado.
A neurociência tem se dedicado a estudar o desenvolvimento cerebral, o que
é admiravelmente rápido nos cinco primeiros anos de vida. Assim, "Fortalecer as
conexões mais usadas entre os neurônios ainda é, aliás, a explicação para o
aprendizado preferida por nove entre dez neurocientistas" Houzel (2002 p. 124, apud
NASCIMENTO E SANTOS, 2013, p. 24).
Essa pesquisa justifica-se pela necessidade de divulgar método/abordagem,
pois pouco se fala sobre ela na esfera acadêmica, bem como não há uma disciplina
específica na universidade nem tampouco documentos governamentais que norteiem
essa prática pedagógica.
Portanto, o presente trabalho tem por objetivo apresentar à comunidade
acadêmica as teorias do Ensino Bilíngue para a primeira infância, por meio de uma
revisão bibliográfica de cunho qualitativo e analisar o material didático Systemic
Bilingual, a fim de verificar quais aspectos este contempla relacionados à teoria de
ensino bilíngue.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Breve Histórico do Ensino Bilíngue
Atualmente, podemos definir o indivíduo bilíngue como “aquele que é capaz de
fazer uso social de duas ou mais línguas no seu dia a dia.” (Grosjean, 1999 apud
NOBRE E HODGES, 2010). Portanto, podemos dizer que bilíngue é aquele que
consegue comunicar, compreender e expressar-se em duas línguas. Já o ensino
bilíngue possui muitas definições, mas ficaremos com a proposta por Hamers e Blanc
(2000, p. 321), como sendo “qualquer sistema de educação escolar no qual, em dado
momento e período, simultânea ou consecutivamente, a instrução é planejada e
ministrada em pelo menos duas línguas”. Podemos dizer então que é o ensino de um
currículo acadêmico em duas línguas diferentes, tanto a língua materna, quanto a
segunda língua tem o mesmo peso na grade curricular.
No mundo, quando analisamos os países com o maior número de escolas
bilíngues, percebemos que está relacionada a aspectos históricos culturais e
econômicos. Muitos desses países foram colonizados por diversos países, deste
modo possuem duas línguas oficiais. Já outros países receberam muitos imigrantes e
para que esses novos cidadãos fossem integrados, as escolas foram transformadas
em bilíngues.
No Brasil, as escolas bilíngues estão mais relacionadas ao interesse dos pais,
que visam o desenvolvimento dos filhos levando em consideração aspectos
profissionais futuros. Sabemos que a língua mais falada é o inglês, por conseguinte
encontramos a maioria das escolas oferecendo o inglês como segunda língua.
Buscaram-se referências governamentais, porém não há indícios do Ensino
Bilíngue. Para incluir a Língua Estrangeira nos currículos, foram considerados pelo
PCN fatores históricos e econômicos. O Inglês é considerado uma língua global, e se
fez um dos principais requisitos na inserção o mercado de trabalho.
O caso típico é o papel representado pelo inglês, em função do poder e da
influência da economia norte-americana. Essa influência cresceu ao longo
deste século, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, e atingiu
seu apogeu na chamada sociedade globalizada e de alto nível tecnológico,
em que alguns indivíduos vivem neste final do século. O inglês, hoje, é a
língua mais usada no mundo dos negócios, e em alguns países, como
Holanda, Suécia e Finlândia, seu domínio é praticamente universal nas
universidades [...]. (PCN, 1998, p. 23).

Conforme a LDB a inserção da Língua Estrangeira nas escolas da rede pública
não é obrigatória, e cabe ao município a iniciativa de oferecer aulas de inglês na
educação infantil e nos anos iniciais do fundamental. Ocorre o mesmo nas escolas
privadas, cabe à instituição decidir se oferecerá ou não o ensino do idioma.
Na próxima seção, serão apresentadas as vantagens e a importância de se
ensinar inglês na primeira infância.
2.2 Ensino bilíngue na primeira infância: constribuições da neurociência
Apesar de parecer complicado ensinar uma segunda língua para alunos na
primeira infância, não é, pois nessa idade a criança está aberta a experimentações,
novas descobertas, o cérebro está em processo de desenvolvimento e maturação em
alta, portanto facilita as conexões neuronais e o aprendizado. Segundo Cardoso e

Sabbatini (2006), crianças que são expostas a atividades sensoriais desde a mais
tenra idade, podem ter impacto sobre suas capacidades cognitivas e de memórias.
Neste período, a aquisição da segunda língua é de grande importância no
desenvolvimento infantil, contribuindo até mesmo para a alfabetização na língua
materna, pois é utilizado o mesmo caminho sináptico (transmissão de informações).
Para Bialystok e colaboradores (2005), uma vantagem do bilinguismo é auxiliar
a criança a desenvolver uma compreensão geral da leitura e suas bases em um
sistema de escrita simbólico; isso faz com que um bilíngue compreenda de forma mais
rápida que o monolíngue, como o sistema escrito funciona e como fazer sentido da
decodificação da linguagem. Outra contribuição do bilinguismo apontada pelos
autores é o potencial de passagem dos princípios de leitura de um sistema para o
outro, ou seja, as crianças desenvolvem estratégias em uma língua e transferem para
a outra. Veremos a seguir, como é o processo de aquisição da segunda língua.
2.3 Aquisição da segunda língua: região de broca
Em relação ao processo de aquisição da segunda língua na primeira infância,
de acordo com Stenberg (2009) existe uma área no cérebro responsável pela
elaboração e desenvolvimento da linguagem, essa região é chamada de Broca. Essa
descoberta deve-se ao estudioso Paul broca, neurologista, que estudou buscando
explicações sobre os mecanismos ligados à linguagem.
A Área de Broca é responsável pelo processamento da linguagem, produção
da fala e compreensão. É um centro de linguagem no cérebro, é a área
responsável pela formação das palavras. Essa área está presente no
hemisfério dominante, normalmente, o esquerdo. (STERNBERG, 2009, p.52)

Segundo o autor, as línguas adquiridas na infância são armazenadas em uma
mesma área, tornando natural o acesso a elas, porém o que for adquirido em outro
momento da vida, o aprendizado será armazenado em outra região do cérebro, o que
diminuirá a agilidade e a facilidade no conhecimento do idioma.
3. METODOLOGIA
Neste capítulo explicaremos a base metodológica que deu suporte ao trabalho,
segundo Fonseca (2002) e Godoy (1995), o estudo se insere no campo da pesquisa
bibliográfica, na qual foi feito um levantamento de referenciais teóricos para embasar
a pesquisa, e no campo da pesquisa qualitativa, onde será feita uma análise de um
material didático para que assim seja comprovada e eficácia ou ineficácia, em relação
às teorias.
Segundo Ramos (2009) o material didático, embora seja objeto polêmico para
alguns, dá ao professor certa confiança ao ministrar uma aula, seja como material
adotado para consulta teórica ou para a aplicação de atividades. Assim, ao escolher
uma fonte é necessário identificar se há coerência nas propostas de atividades e se
elas aprimoram as habilidades e competências dos alunos.
Escolhemos como objeto de análise um material didático de ensino bilíngue, o
qual possui um caráter construtivista, que permite ao aluno ser protagonista do seu
conhecimento. Com base na Taxonomia de Bloom entendemos que na educação,
decidir e definir os objetivos de aprendizagem significa estruturar, de forma

consciente, o processo de aprendizagem, de modo que as ações e condutas resultem
em um método criativo.
Ao analisarmos as seguintes atividades do material, poderemos identificar a
presença dos seis processos apresentados pela taxonomia:
Figura 1: Categorias do domínio cognitivo proposto por Bloom, Englehart, Furst, Hill e Krathwolh, que
ficou conhecido como Taxonomia de Bloom.

Fonte: Taxonomia de Bloom: revisão teórica e apresentação das adequações do instrumento para
definição de objetivos instrucionais. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/gp/v17n2/a15v17n2.pdf>

Que resultou na figura 2, após a categorização da Taxonomia de Bloom
proposta por Anderson, Krathwohl e Airasian, no ano de 2001.
Figura 2: Taxonomia de Bloom

Fonte: Taxonomia de Bloom: revisão teórica e apresentação das adequações do instrumento para
definição de objetivos instrucionais. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/gp/v17n2/a15v17n2.pdf>

Para sintetizar a proposta desta pesquisa, foi escolhida a unidade “Shapes”
(lição 25 à 28) do material. A primeira atividade trata-se de um jogo, em que os alunos
devem escolher as cores apresentadas em um tapete, o tema da unidade anterior.
Iniciando então pelo primeiro processo: conhecimento prévio do aluno.
Durante o jogo, o método indica que o professor deve mostrar aos alunos as
formas: triângulo e círculo; explicando então que estes são formas geométricas e que
o triângulo possui três lados diferentemente do círculo que não possui lados.
Concretizando então, o segundo processo: entendendo e compreendendo o assunto
discutido.

No próximo passo o método pede para que o professor desenvolva um jogo,
no qual os alunos passarão pelo terceiro processo da Taxonomia de Bloom: aplicação.
Neste jogo os alunos terão de obedecer aos comandos do professor, como por
exemplo: “get a blue circle! ”; “get a shape that has three sides! ”
Figura 3: procedimentos do material

Fonte: material didático de ensino bilíngue (caráter preservado)

Figura 4: procedimentos do material.

Fonte: material didático de ensino bilíngue (caráter preservado)

Para desenvolver o quarto processo (analisar), o aluno deverá relacionar as
figuras correspondentes e colorir de acordo com a cor sugerida. Para sintetizar, ou
seja, aplicar o quinto processo, o aluno deverá organizar a sequência das formas
geométricas, conforme a figura ilustra abaixo. E por fim, para concluir os processos
de Bloom, o material apresenta uma receita de coockies, a fim de estimular a
aprendizagem. De tal modo, os alunos farão os biscoitos de acordo com as formas
geométricas estudadas na unidade. Finalizando então com o sexto processo: criar.

Figura 5: ilustração do quinto processo.

Fonte: material didático de ensino bilíngue (caráter preservado)

Figura 6: ilustração do sexto processo.

Fonte: material didático de ensino bilíngue (caráter preservado)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Temos por consideração final que o ensino de Língua Inglesa é de suma
importância, pois é considerada um objeto global de comunicação e este interfere nos
âmbitos econômicos, políticos e culturais de um indivíduo.
Dada a importância do ensino da L.I., podemos afirmar segundo
(STERNBERG, 2009) que quanto antes a inserção da língua estrangeira na infância,
melhor será o desempenho da criança. Uma vez que as informações da nova língua
são armazenadas adequadamente em um lugar que faz com que o uso das mesmas
se tornem tão naturais, quanto o armazenamento.
Assim com o foco nos alunos da pré-escola, o professor deve atentar-se a
metodologia usada, para que cada aluno em sua individualidade alcance os objetivos
propostos pelo material e pelo plano da instituição. Lembrando que a metodologia
ativa dá autonomia ao aluno para ser o protagonista do seu conhecimento, assim o
professor apresenta um caráter de mediador.

Em síntese, o Inglês na primeira infância traz inúmeros benefícios,
principalmente em conjunto com um material didático bem estruturado, que apresente
sentido e que a aprendizagem ocorra de forma consciente; apresentando as condutas
de um método criativo, como na teoria utilizada. Portanto, podemos afirmar que o
objeto de análise está dentro dos processos propostos pela Taxonomia de Bloom.

REFERÊNCIAS
BIALYSTOK, E.; LUK, G.; KWAN, E. (2005). Bilingualism, biliteracy and learning to
read: interactions among languages and writing systems. Scientific Studies Reading.
9, 43- 61.
BILINGUÍSMO no Brasil. Disponível em: <http://abebi.com.br/bilinguismo-no-brasil/>.
Acesso em: 08 abr. 2018
BLOOM, B. S. et al. Taxonomy of educational objectives. New York: David Mckay,
1956. 262 p. (v.1)
CARDOSO, S. H.; SABBATINI, R. M. E. Aprendizagem e mudanças no cérebro. 2006.
Disponível
em:
http://www.cerebromente.org.br/n11/mente/eisntein/rats-p.html.
Acesso em 17 mai. 2018.
FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002.
Apostila.
FERRAZ, Ana. Taxonomia de Bloom: revisão teórica e apresentação das adequações
do instrumento para definição de objetivos instrucionais. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/gp/v17n2/a15v17n2.pdf > Acesso em 23 set. 2018.
GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. In: Revista de
Administração de Empresas. São Paulo: v.35, n.2, p. 57-63, abril 1995.
HAMERS, Josiane F.; BLANC, Michel. Bilinguality and bilingualism. Cambridge:
Cambridge University Press, 2000.
NOBRE, A. P. M. C.; HODGES, L. V. S. D. A relação bilinguismo- cognição no
processo de alfabetização e letramento. Ciências & Cognição 2010; Vol 15 (3): 180191
PARÂMETROS Curriculares Nacionais. 1998. 121 p. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/pcn_estrangeira.pdf>. Acesso em: 03 jun.
2018.
RAMOS, R. C. G. O livro didático de língua inglesa para o ensino fundamental.
Campinas, Mercado de Letras, 2009. CRISTOVÃO, V. L. L. (Org). O livro didático de
língua estrangeira: múltiplas perspectivas. Campinas, Mercado de Letras, 2009.
STERNBERG, Robert J. Psicologia Cognitiva. 5ª ed., Porto Alegre: Artmed, 2009.

CUIDADOS PALIATIVOS EM ONCOLOGIA
Lidiane de Fátima de Almeida Alves
Aline Alves Cruz do Prado
Eduarda Angelica Pereira da Silva
Marcella Carvalho Rezende
Sheila Regina de Paula Ramos
Profa. Esp. Joana Lima Martins
RESUMO
Este artigo tem como objetivo o levantamento de diretrizes em programas de cuidados
paliativos no Brasil. Foi construído por meio de revisão bibliográfica em base de dados MEDLINE,
LILACS e Biblioteca Cochrane, em sites na Internet de organizações e instituições interessadas em
cuidados paliativos, em textos de autores fundamentais na área, em livros e em obras citadas nas
referências no Banco de Teses da CAPES. Os dados foram agrupados em categorias temáticas:
controle de sintomas, organização de serviços, aspectos psicossociais e espirituais. Com isso, iniciouse a discussão do câncer como um problema de saúde pública e seus efeitos no indivíduo, o conceito
de cuidados paliativos e seu contexto na atenção à saúde, os modelos de programas e suas diretrizes,
a morte e o morrer e os cuidados e cuidadores.
Palavras-chave: Cuidados Paliativos; Oncologia; O Cuidar e Não o Curar.

ABSTRACT
This article has as objective the survey of guidelines in palliative care programs in Brazil. It was
constructed through a bibliographic review in MEDLINE database, LILACS and Cochrane Library, on
Internet sites of organizations and institutions interested in palliative care, in texts by key authors in the
area, in books and in works cited in references in the Bank of Theses of CAPES. The data were grouped
into thematic categories: symptom control, service organization, psychosocial and spiritual aspects. This
led to the discussion of cancer as a public health problem and its effects on the individual, the concept
of palliative care and its context in health care, models of programs and their guidelines, death and
dying, and care and caregivers.
Keywords: Palliative care; Oncology; Caring and Not Healing

1. INTRODUÇÃO
Hoje a ciência médica tentar lutar contra uma doença considerada fatal, onde
o médico somente podia oferecer conforto e segurança. É comum na prática médica
(ou dos profissionais de saúde) prolongar a vida a qualquer custo (e muitas vezes com
sucesso). A morte, desta forma, é entendida como um fracasso e por este motivo deve
ser esquecida. Nos Estados Unidos, menos de 10% da população morre devido a um
infarto, acidente ou um evento inesperado. Mais de 90% morre de doença crônica,
lentamente progressiva, com um período terminal de poucos meses ou semanas
(como o câncer) ou de progressão lenta com períodos cíclicos de crise até advir a
morte (insuficiência cardíaca e demência). Das inúmeras causas de morte no mundo,
o câncer é a única que permanece crescendo independente do país ou localidade e,
nos países mais desenvolvidos, é atualmente responsável por uma a cada dez mortes.
Aprender a lidar com a morte num contexto de uma doença crônica como o
câncer é um desafio que poucos se propõem a discutir, entender e muito menos a
enfrentar. Ajudar indivíduos com doenças avançadas e potencialmente terminais e
seus familiares num dos momentos mais difíceis de suas vidas é uma atividade ou um
modelo de atenção à saúde que vem sendo denominado como cuidados paliativos.
Cuidados paliativos é conhecido como uma abordagem que melhora a
qualidade de vida dos indivíduos e familiares na presença de doenças terminais.
Controle dos sofrimentos físico, emocional, espiritual e social são aspectos essenciais
e orientadores do cuidado. Pode ser oferecido em instituições de saúde bem como na
própria residência. Pode e deve ser oferecido aos indivíduos com doença terminal
(desde seu diagnóstico até o momento da morte) e aos seus familiares (durante o
curso da doença e em programas de enlutamento).
Sabe-se que o câncer é conhecido como um problema de saúde pública e que,
em todo o mundo, a maioria dos indivíduos apresenta doença avançada no momento
do diagnóstico. São também reconhecidos o impacto que o câncer causa no indivíduo
e familiares e o papel dos cuidados paliativos no controle dos sofrimentos físico,
espiritual e psicossocial.
A palavra paliativa segundo Pessini e Bertachini (2006), se originou do latim
pallium, que significa aquilo que pode acalmar dor temporariamente, manto, coberta.
“A assistência paliativa deve ser prestada individualmente, de modo que cada
paciente tenha o seu plano de cuidado, sempre respeitando seus valores, vontades,
proporcionando-lhe uma qualidade de vida, juntamente com seus familiares”. (Pessini
e Bertachini ,2006,72p).
2. Cuidados paliativos e alívio da dor
A OMS, definiu em um conceito em 1990, atualizado em 2002, que os cuidados
paliativos envolvem os cuidados e assistência prestada por uma equipe
multidisciplinar, objetivando a melhora da qualidade de vida do paciente, bem como
de seus familiares, quando este paciente é acometido por doença que coloque a vida
em risco, prevenindo e aliviando o sofrimento, identificando precocemente a doença,
promovendo a avaliação impecável, tratando a dor, juntamente com os demais
sintomas: físicos, sociais, psicológicos e espirituais.
Entretanto, é sabido que os cuidados paliativos devem ser oferecidos o mais
cedo possível diante do curso de qualquer doença crônica, que seja potencialmente
fatal, para que quando esta doença se tornar terminal, não seja difícil seu tratamento.

Além da dor (um dos sintomas mais frequentes), outros sintomas acometem os
indivíduos com câncer, como: anorexia, depressão, ansiedade, constipação, disfagia,
dispneia, fraqueza, entre outros. Todos diminuem de algum modo sua qualidade de
vida, merecendo, portanto, a atenção dos profissionais de saúde. À medida que a
doença progride, maior é a necessidade de cuidados paliativos, o que os torna quase
que exclusivos ao final da vida, porém, não terminando com a morte do indivíduo com
câncer. Segundo a OMS, a proporção de indivíduos com câncer que requerem
cuidados paliativos nos países menos desenvolvidos economicamente é de 80%.
Como o sofrimento de um indivíduo pode se apresentar sob diversas dimensões
(físico, psicológico, espiritual, social, econômico), assim também devem ser as
dimensões do cuidado aos indivíduos sob cuidados paliativos.
A discussão atual volta-se para a possibilidade de entender cuidados paliativos
como um conceito que permeia todo o cuidado, ou seja, do diagnóstico à morte,
incluindo o processo de luto. Em síntese, cuidados paliativos e hospice afirmam seis
princípios: valoriza a vida e considera a morte como um processo natural; nem abrevia
nem prolonga a vida; provê o alívio da dor e outros sintomas; integra os aspectos
psicológicos e espirituais dos cuidados, permitindo oportunidades para o crescimento;
oferece uma equipe interdisciplinar e um sistema de suporte para a família durante a
doença do indivíduo e no período de enlutamento. Utilizando estes princípios como
norteadores das ações, passamos, a seguir, à análise dos modelos de programas.
O maior desafio dos cuidados paliativos é integrar-se aos cuidados curativos.
Paliar é uma dimensão crítica dos cuidados em saúde e todos os profissionais de
saúde deveriam saber quando os cuidados paliativos são necessários. Quando
qualquer indivíduo se aproxima dos últimos momentos de uma condição de saúde
debilitante, a necessidade de cuidados paliativos aumenta. Neste momento (e após o
óbito), assegurar este tipo de atenção propicia um cuidado de qualidade não
importando se oferecido em uma instituição de saúde ou na residência do indivíduo.
É aliviar o sofrimento e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos com doença
avançada e seus familiares. Estas diretrizes podem ser agrupadas em seis domínios:
físico, psicológico, social, espiritual, cultural e estrutural.
• Domínio físico: avaliação interdisciplinar do indivíduo e sua família; cuidados
centrados nele e em sua família (respeito aos seus desejos); controle dos sintomas
baseado em evidências; adequação do ambiente onde o cuidado é realizado.
• Domínio psicológico: avaliar o impacto da doença terminal no indivíduo e
familiares; estabelecer um programa de enlutamento; estabelecer um programa de
cuidados do staff clínico.
• Domínio social: avaliar as necessidades sociais do indivíduo e sua família;
estabelecer uma abordagem individualizada e integrada; manter a comunidade alerta
sobre a importância dos cuidados paliativos; incluir a proposta de cuidados paliativos
na formulação de políticas sociais e de saúde.
• Domínio espiritual: as crenças religiosas devem ser reconhecidas e
respeitadas; suporte espiritual e religioso para indivíduos e familiares.
• Domínio cultural: o serviço de cuidados paliativos deve atender às
necessidades culturais dos indivíduos e familiares; deve refletir a diversidade cultural
da comunidade a qual serve; programas educacionais devem ser oferecidos aos
profissionais para que atendam a esta diversidade cultural.
• Domínio estrutural: equipe interdisciplinar (serviços médicos, de enfermagem
e auxiliares); incorporar voluntários; treinamento especializado em cuidados paliativos

para a equipe interdisciplinar; incorporar atividades de melhoria da qualidade dos
serviços e de pesquisa clínica e de processos gerenciais.
Os cuidados paliativos são oferecidos, predominantemente, para indivíduos ao
final da vida (moribundos). Da compreensão das crenças e costumes em relação à
morte e ao morrer, emergirão propostas para intervenções ao final da vida coerentes
com a cultura local.
Uma vez que a morte é ocultada, e que sobre ela se fixem um conjunto de
valores negativos, o moribundo é algo que incomoda. Seu sentido no ambiente
hospitalar é negativo, é algo que precisa ser escondido sob o discurso técnico da
biomedicina, irreconhecível como humano. Ao mesmo tempo, na sociedade
avançada, a consciência da legitimidade moral da cultura do respeito da autonomia
do indivíduo acrescenta uma nova atmosfera ao redor do morrer, na qual a tarefa dos
médicos de fazer todo o possível para impedir ou postergar a morte é discutível. É
sobre essa construção social que os cuidados paliativos emergem como uma
alternativa às práticas instituídas. Cuidados paliativos ocupam o espaço entre a
competência técnica da medicina curativa e a cultura do respeito à autonomia do
indivíduo no que se refere às suas decisões extremas incluindo a prerrogativa de dizer
que não quer mais viver sofrendo.
É importante destacar que os grandes progressos da medicina instrumental não
foram acompanhados de progressos na atenção aos indivíduos com câncer. É como
se os progressos científicos, voltados à efetividade, fossem incompatíveis com os
cuidados, voltados para a afetividade. Os hospitais dispõem de equipamentos e
tecnologias de última geração, mas são incapazes de desempenhar sua função
primeira: oferecer hospitalidade. "Ao secularizar os tratamentos, o hospital parece que
se desumanizou" (CALDAS,2003, p. 43). Daí surgirem os movimentos para
humanização dos serviços, como se a aplicação da técnica fosse desumana. O fator
humano parece formado para desempenhar papel de máquina reparando outras
máquinas. Não são formados para desempenhar uma parte significante de sua função
que é cuidar de seres humanos.
Com o progresso da medicina, principalmente no último século, os cuidados ao
final da vida passaram a ser realizados, sobretudo nos países desenvolvidos, em um
ambiente impessoal, cercado de pessoas estranhas, muitas vezes sob monitoramento
de aparelhos eletrônicos e submetidos a procedimentos médicos invasivos. Esse
panorama reflete o que é denominado medicalização da morte.
Na contramão desse processo encontram-se os cuidados paliativos ou os
cuidados ao final da vida. O cuidado, segundo Boff (2012), possui muitas
repercussões, conceitos afins que emergem do cuidado e o traduzem em atitudes e
ações. Uma dessas repercussões é a compaixão. Trata-se da capacidade do ser
humano de compartilhar o sofrimento (ou alegrias) do outro, construindo a vida em
sinergia com este. Não é passiva e nem representa um sentimento de piedade.
Com a transição demográfica observada no Brasil, uma significativa parcela
dos indivíduos com câncer está em idade avançada. Essa população (bem como a
idosa) é frequentemente dependente de uma ou mais pessoas. A atual tendência em
muitos países, e no Brasil também, é sugerir a permanência dessa população em suas
casas, sob os cuidados de sua família. Em vários programas de cuidados paliativos
no Brasil e no mundo são utilizados cuidados domiciliares como estratégia de oferecer
cuidados humanizados.

Estar bem informado sobre a doença do indivíduo parece diminuir a ansiedade
referente a medos improváveis e irreais. Como a grande maioria dos cuidadores
informais não possui treinamento em enfermagem, beneficiam-se de instruções
práticas, tais como administrar remédios, mudança de posição no leito, entre outros.
É alta a prevalência de sintomas como ansiedade e depressão, como também
distúrbios do sono e perda de peso. A preferência do cuidador pelo local da morte do
indivíduo é uma informação que frequentemente não está disponível. Desgaste
psicológico, falta de apoio de enfermagem e ausência de equipamentos são as
justificativas mais comuns para admitir no hospital indivíduos moribundos.
Quanto aos cuidados realizados por um cuidador informal, dois aspectos
devem ser salientados: as condições necessárias à manutenção dos cuidados na
residência e as condições que realmente a família dispõe para ser responsabilizada
pelo mesmo. Sabe-se que os gastos familiares com os indivíduos ao final da vida são
crescentes e, muitas vezes, o cuidador também é o provedor (ou um dos provedores)
dos recursos financeiros, e que, infelizmente, o sistema de seguridade social no Brasil
não tem conseguido cumprir seu papel, recaindo sobre a família a cobertura destas
falhas. Outros fatores como o baixo nível de renda, baixa escolaridade, carência de
serviços públicos e de saneamento básico são indicadores da precariedade das
condições e qualidade de vida, e apontam para dificuldades no cuidado desses
indivíduos na comunidade.
3. METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva. Para os resultados dessa
pesquisa, o instrumento utilizado para estudo foi a realização por meio de pesquisas
bibliográficas dos quais o tema oncologia abrange. Foi realizado busca de publicações
por meio de sites da internet, artigos periódicos e livros.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A OMS, define em um conceito em 1990, atualizado em 2002, que os cuidados
paliativos envolvem os cuidados e assistência prestada por uma equipe
multidisciplinar, cujo objetivo é a melhora da qualidade de vida do paciente, bem como
de seus familiares diante da doença terminal. Por meio de prevenções, identificação
precoce da doença, promovendo a avaliação do paciente, tratando a dor, junto com
os demais sintomas que são: físicos, espirituais e psicológicos.
Por meio da pesquisa bibliográfica realizada, fica bem clara a dificuldade que
temos em aceitar a morte. A maioria das vezes os seres humanos optam por
prolongar o sofrimento do ente querido, investindo mais no curar no que no cuidar,
não se importando com o fato de que o sofrimento e o prolongamento de uma vida
na qual a patologia não tem de curar, só vai trazer mais sofrimento a todos envolvidos
nessa triste situação.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo maior deste trabalho foi apresentar a discussão atual sobre os
cuidados paliativos oncológicos. Para isso, a estratégia foi mostrar um panorama
amplo sobre cuidados paliativos no que diz respeito a conceitos, organização de
programas e desafios futuros.

Entende-se que essa discussão é essencial para a definição de políticas,
programas e serviços em cuidados paliativos. Procurou-se deixar claro que o período
que antecede a morte de um ser humano portador de uma doença crônica avançada,
progressiva e incurável é talvez um dos períodos mais importantes de sua vida. Não
somente pelo seu caráter irremediável, mas principalmente pelos distúrbios psíquicos,
financeiros, afetivos e físicos que comprometem os indivíduos, seus familiares e
cuidadores. O modo como os indivíduos morrem modificou-se nos últimos cinquenta
anos. Passou-se a medicalizar ou institucionalizar a morte. Este é o final do processo
iniciado quando a ciência assumiu o compromisso de lutar contra a morte. Como
consequência, a morte significa derrota, vergonha e falha; tudo que o sistema
moderno de saúde precisa esconder sob suas instituições.
É importante ressaltar que o tratamento oncológico e a pratica dos cuidados
paliativos, não se emprega somente em idoso, mais sim em todas faixas etárias.
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TOXICIDADE DAS ESPÉCIES VEGETAIS ENCONTRADAS NO
CAMPUS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA UNIFATEA, LORENA-SP
Liliane Querido de Oliveira Motta Guedes
Henrique José de Andrade Martins Vernareccia e Oliveira
Prof. Me. Bruno Natali de Almeida
RESUMO
O presente artigo traz dados de um levantamento da flora realizado no campus do Centro
Universitário Teresa D’Ávila, situado na cidade de Lorena, estado de São Paulo, focando na incidência
de espécies tóxicas encontradas no local e comumente utilizadas no paisagismo, podendo causar
intoxicação em pessoas e animais. O uso de espécies tóxicas como plantas ornamentais pode ocorrer
devido a suas características estéticas atrativas. Além disso, a população desconhece ou não dá devida
atenção aos efeitos nocivos que acompanham a intoxicação por plantas. Os objetivos deste artigo são
identificar as espécies encontradas no campus universitário através de levantamento florístico
evidenciando dados a respeito do nível de toxicidade das espécies.
Palavras-chave: Levantamento de flora; espécies tóxicas; paisagismo

ABSTRACT
The present article introduce a flora data collect made at the Teresa D’Ávila University Center
campus, located in Lorena, São Paulo, focusing on the frequency of toxic species found in place and
generally used for lanscaping, that are able to induce people and animal into poisoning. Using toxic
species as ornamental plants may be commom by their attractive aesthetic attribute. Moreover, people
unknown or do not give attention to the harmful effects that follow plants poisoning. This article objectives
are identifying the species found at the college campus by doing a floral data collect and exhibiting data
about the toxicity in the species.
Keywords: Flora data collect; toxic species; landscaping

1.

INTRODUÇÃO

Diversas espécies vegetais podem ser encontradas em campi universitários,
em geral, utilizadas no paisagismo do local, enriquecendo o espaço de forma visual e
ecológica. Os espaços verdes têm diversas funções no ambiente social, que incluem
a moderação climática, a melhora na qualidade do ar, devido à circulação de gases
oriundos da fotossíntese, entre outros (KUO et al., 1998a apud PAIVA, 2006). Além
disso, o paisagismo induz as pessoas à admiração da natureza através do contato
com a vegetação. De acordo com Quintal (2007), os espaços verdes são importantes
locais de conservação de espécies ex situ, que se dá através da intervenção do
homem. O autor também defende que jardins e espaços verdes são essenciais para
o conhecimento, podendo ser usados para investigação e difusão de espécies. Nas
universidades é possível o desenvolvimento de projetos a respeito de aspectos
positivos e negativos que envolvem o uso de vegetação em espaços abertos
(EISENLOHR et al., 2008).
A identificação das espécies é importante para o estudo de suas características
que influenciam na composição e no uso de espaços urbanos arborizados. Dentre as
informações importantes a serem levantadas, a constatação de componentes tóxicos
nas plantas é de fundamental importância para o bem-estar e a saúde dos usuários
do espaço. Segundo Nascimento et al. (2015), 60% das ocorrências de intoxicação
por plantas no Brasil incluem crianças de até nove anos de idade. Uma pesquisa
realizada pelo Sistema Nacional de Informações Toxicológicas (SINITOX, 2016)
registrou 356 casos de intoxicação por plantas em área urbana contra apenas 11
casos em área rural em todo o território brasileiro; no mesmo estudo, foi constatado
que o maior número de ocorrências de intoxicação por plantas foi registrado na região
Sudeste, com 81,5% dos casos. As plantas tóxicas podem despertar interesse por sua
aparência atrativa, porém, sua utilização no paisagismo é arriscada (BARG, 2004).
Posto este cenário, o presente trabalho traz como tema central o seguinte
questionamento: “Existem espécies tóxicas no paisagismo do campus do Centro
Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA? ” De acordo com observações prévias,
acredita-se que as espécies tóxicas são minoria no ambiente, porém, há espécies que
devem ser analisadas com maior atenção.
Sendo assim, visando o levantamento de informações capazes de responder à
indagação proposta, o presente estudo tem como objetivos: (a) identificar as espécies
vegetais presentes no campus do UNIFATEA e (b) determinar a toxicidade destas
espécies.

2. METODOLOGIA
2.1 Área de estudo
Foi realizado um levantamento florístico no campus do Centro Universitário
Teresa D’Ávila - UNIFATEA, localizado na cidade de Lorena, estado de São Paulo. A
área total do campus é de 15.297,41 m², onde se situam diversos prédios da
instituição, e se incluem os espaços com os canteiros do jardim, onde se deu o
levantamento. O referido espaço é frequentado por diferentes públicos, pois, além dos
alunos e funcionários dos mais de dez cursos de graduação e pós-graduação do
centro universitário, funciona no mesmo espaço uma escola de ensino básico que
conta com alunos desde o ensino infantil até o ensino fundamental e médio. Ademais,
circulam pelo campus diversos moradores da comunidade do entorno, devido às
missas que acontecem na capela que integra o campus.
2.2 Levantamento de dados
Foram realizadas duas incursões ao campus para o levantamento das
informações. Cada espécie encontrada foi identificada pelo seu nome popular para
que depois fossem levantados o nome científico e a família botânica a que pertence.
Destaca-se que espécies em vasos, plantas epífitas ou vegetais identificadas como
“plantas daninhas” não foram considerados para este trabalho, pois o estudo buscou
apenas as espécies que estão diretamente plantadas e são desejáveis para o
paisagismo do local.
Para a identificação das espécies registradas, foi realizado um levantamento
bibliográfico em literatura especializada, sendo Lorenzi (1992; 1998; 2003; 2009;
2013) autor das principais obras consultadas, bem como a plataforma de dados
internacionais para atualização de nomenclatura botânica The Plant List (acesso em
setembro de 2018). Os dados foram registrados em uma tabela seguindo ordem
alfabética, de acordo com os nomes vulgares das espécies.
A partir desta lista de espécies, iniciou-se a busca por informações referentes
à toxicidade das espécies. Essa busca deu-se por meio de pesquisa bibliográfica
direcionada à cada uma das espécies registradas na lista.
Além disso, com base na literatura consultada, as espécies foram
categorizadas de acordo com o porte que atingem, sendo classificadas em: arbóreas,
arbustivas, trepadeiras, herbáceas e herbáceas rasteiras. Além disso a frequência das
espécies foi estimada pela quantidade de indivíduos encontrados ou pela área média
ocupada por estes.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1

Levantamento botânico

Foram registrados no campus 253 indivíduos de 67 espécies diferentes,
pertencentes a 38 famílias. A espécie que apresentou maior frequência no campus foi
o Pingo-de-ouro (Duranta erecta) utilizado como cerca viva em quase todos os
canteiros, da mesma forma que a Azaléia (Rhododendrom simsii) também fora
encontrada em renques por em meio aos canteiros totalizando cerca de dez maciços.
Além desta, foram registrados 38 indivíduos da palmeira Areca-bambu (Dypsis
lutescens) por todo o campus. Já a Mirindiba e a Quaresmeira apresentaram 11 e 10

individuos, respectivamente, porém, encontram-se concentradas apenas em alguns
canteiros do campus.
A família botânica com maior diversidade no campus foi Bignoniaceae, com
seis representantes, seguida por Asparagaceae e Fabaceae, com cinco espécies
cada, Lamiaceae, com quatro espécies, Apocynaceae, Arecaceae, Asteraceae,
Myrtaceae e Verbenaceae, com três espécies cada, Lythraceae, Poaceae e
Xanthorrhoeaceae com duas espécies cada e as outras 26 famílias com apenas uma
espécie cada.
Em relação ao porte das espécies levantadas, a maior parte,25, são arbóreas,
20 são arbustivas, 19 são herbáceas, destas 4 são herbáceas rasteiras e três são
trepadeiras.
3.2 Toxicidade
Com a análise dos dados a respeito dos níveis de toxicidade das espécies,
verificou-se que a maioria delas não é tóxica (Figura 1) e, portanto, seu uso no
paisagismo não gera riscos à saúde dos transeuntes, contudo cerca de 25% das
espécies levantadas apresentam algum nível de toxicidade.
Figura 5: Número de espécies por categoria de toxicidade.

Fonte: Elaborado pelo autor

As espécies que apresentaram algum nível de toxicidade estão listadas e
detalhadas na Tabela 1 a seguir. De acordo com a tabela apenas quatro espécies
apresentam alto nível de toxicidade, são elas: Cróton (Codiaeum variegatum), Cica
(Cycas revoluta), Chapéu de Napoleão (Thevetia peruviana) e Espirradeira (Nerium
oleander). Destas, o Cróton e a Cica apresentam toxicidade apenas nas sementes
(BARG, 2004; LOPES; RITTER; RATES, 2009; BOHNER, 2012; SILVA, 2013;
CAMPOS et. al., 2016) o que as torna menos perigosas, uma vez que produzem
sementes apenas em algumas épocas do ano. Já para a Espirradeira e para o Chapéu
de Napoleão o contato com o látex presente na planta, leva a casos mais graves, uma
vez que qualquer parte desses vegetais apresenta risco à saúde, sobretudo para
crianças, podendo a ingestão de partes das plantas causar distúrbios respiratórios ou

cardíacos (BARG, 2004; BOHNER, 2012; SILVA 2013). Porém, as referidas espécies
são representadas por apenas um indivíduo cada e além disso, são espécimes ainda
de pequeno porte, isto é, até mesmo sua erradicação ou realocação no campus não
seria custosa.
Tabela 1: Detalhamento das espécies que apresentaram algum nível de toxicidade.
Nome Popular

Nome científico

Família Botânica

Toxicidade

Concentração da
toxicidade

Agave dragão

Agave attenuata

Asparagaceae

Baixa

Folhas e raízes

Babosa

Aloe vera

Xanthorrhoeaceae

Baixa

Gel das folhas

Chapéu d epraia

Terminalia catappa

Combretaceae

Baixa

Flores (pólen)

Pitanga

Eugenia uniflora

Myrtaceae

Baixa

Folhas (extrato)

Trevo rubro

Oxalis triangularis

Oxalidaceae

Baixa

Folhas e flores

Babosa arbustiva

Aloe arborescens

Xanthorrhoeaceae

Baixa

Folhas

Alamanda

Allamanda cathartica

Apocynaceae

Média

Toda a planta

Dracena

Dracaena fragrans

Asparagaceae

Média

Toda a planta

Pingo de ouro

Duranta erecta

Verbenaceae

Média

Frutos

Azevinho

Ilex aquifolium

Aquifoliaceae

Média

Folhas e frutos

Kalanchoe

Kalanchoe blossfeldiana

Crassulaceae

Média

Toda a planta

Mini-lantana

Lantana montevidensis

Verbenaceae

Média

Frutos

Azaléia

Rhododendrom simsii

Ericaceae

Média

Folhas e flores

Lantana

Lantana camara

Verbenaceae

Média

Folhas e frutos

Cróton

Codiaeum variegatum

Euphorbiaceae

Alta

Semente

Cica

Cycas revoluta

Cicadaceae

Alta

Semente

Chapéu de Napoleão

Thevetia peruviana

Apocynaceae

Alta

Toda a planta

Espirradeira

Nerium oleander

Apocynaceae

Alta

Toda a planta

Fonte: Elaborado pelo autor

Outra espécie que merece destaque é o Pingo-de-ouro (Duranta erecta) que
apresenta média toxicidade e é a espécie mais frequente no campus. Sua toxicidade
concentra-se nos frutos devido à presença de esteróides, que causam sintomas como
febre, taquicardia e gastroenterites (SANTOS; FUKUSHIMA; FÁVERO, 2015). Porém,
apesar de ela estar presente em praticamente todos os canteiros, os exemplares são
usados como cerca viva, isto é, são constantemente podados e mantidos em um porte
médio de 60 cm de altura. Assim, com a constante poda, não chegam a formar frutos,
exceto por um dos exemplares encontrados, que não é podado e encontra-se com
cerca de 4 metros de altura e frutificando. As babosas, Aloe vera e Aloe arborescens,
também merecem destaque pois tem propriedades medicinais (FREITAS;
RODRIGUES; GASPI, 2014; SCRENCI-RIBEIRO, 2016), mas, se forem usadas de
maneira incorreta, podem causar prejuízos, tornando-se tóxicas (BIONDI; LEAL;
SCHAFFER, 2008).

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, após a análise dos resultados, conclui-se que a hipótese proposta foi
corroborada, ou seja, apesar de serem minoria, existem espécies que podem gerar
algum risco à população que circula pelo campus.
Muitas vezes, a toxicidade de espécies utilizadas no paisagismo é
desconhecida e seu uso pode ser repensado, desta forma, acredita-se que medidas
de manejo das espécies tóxicas ou mesmo a indicação de seu perigo por meio de
informativos possam garantir a segurança de todos que usufruem do espaço.
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PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS
SUPERCONDUTORES GRANULARES
Luan Gabriel Guimarães
RESUMO
Entender a fundo o fenômeno da supercondutividade é um desafio que recebe cada vez mais
atenção ao longo dos anos, seja por suas potenciais aplicações ou por essencial entendimento teórico.
Sendo assim, entender o comportamento de supercondutores classificados como de alta temperatura
crítica também se faz importante, já que diferentes classes de materiais apresentam diferentes
características. Amostras do composto Ybuv Prv Ba$ Cu- Oyuz (Y123: Pr), com 0 ≤ x ≤ 1, foram então
produzidas, seccionadas e caracterizadas em relação a seus aspectos elétricos. A caracterização foi
feita principalmente por meio do sistema PPMS (Physical Properties Measurement System), produzindo
medidas que sob a análise e fundamentação teórica do modelo de dois fluidos, permitiriam entender
melhor a supercondutividade em materiais granulares.
Palavras-chave: Supercondutividade; YbaCuO; caracterização; acoplamentos Josephson.

ABSTRACT
Understanding the phenomenon of superconductivity is a challenge that receives more and
more attention over the years, either by its potential applications or by essential theoretical
understanding. Therefore, understanding the behavior of superconductors classified as high critical
temperature is also important, since different classes of materials have different characteristics.
Samples of the compound Ybuv Prv Ba$ Cu-Oyuz (Y123: Pr), with 0 ≤ x ≤ 1, were then produced, sectioned
and characterized in relation to their electrical aspects. The characterization was done mainly by means
of the PPMS (Physical Properties Measurement System) system associated to an external
instrumentation based on current source and Keithley voltmeter, producing measures that under the
analysis and theoretical foundation of the two fluid model, would allow a better understanding of
superconductivity in granular materials.
Keywords: Superconductivity; YbaCuO; characterization; Joseph couplings.

1.

INTRODUÇÃO

Durante os últimos 50 anos muita atenção vem sendo dada ao estudo e
entendimento das propriedades de transporte elétrico de materiais supercondutores
devido a suas importantes características (C. A. M. DOS SANTOS, 2006) que não são
vistas em materiais comumente manipulados, principalmente por suas potenciais
aplicações, como a criação de trens MagLev por efeito Meissner.
Dentro do grupo de supercondutores existe uma subdivisão relativa a T~
(temperatura crítica) do material, permitindo que tais materiais sejam classificados
como “supercondutores de alta temperatura crítica” ou “supercondutores de baixa
temperatura crítica”, tendo como referência a temperatura de liquefação do Nitrogênio
(N$ ), cerca de 77K. Com a descoberta desses supercondutores de alta temperatura
crítica integram-se aspectos do fraco acoplamento Josephson e granularidade, para
então entender as propriedades elétricas características dessa classe importante por
atingir o estado supercondutor a temperaturas mais brandas e assim possibilitar o
estudo específico de suas potenciais aplicações, como para o composto
Bi$ Sr$ CaCu$ O•Wv , que ao atingir sua T~ torna-se um emissor natural de radiação
eletromagnética com frequências na faixa de THz (terahertz) (MAURO, 2009).
O estudo de supercondutores granulares de alta T~ ganha então cada vez mais
atenção no cenário científico, principalmente no que diz respeito a degradação de seu
estado supercondutor, ou seja, o alongamento da faixa de transição da fase normal
para a fase supercondutora e diminuição da temperatura crítica devido ao fraco
acoplamento Jesephson, que pode sofrer alterações através da aplicação de campos
elétricos ou magnéticos, permitindo um estudo mais detalhado dessa transição
(FRADKIN, KIVELSON; 2012).
Nesse trabalho uma análise do comportamento elétrico de amostras de
Ybuv Prv Ba$ Cu- Oyuz (Y123: Pr), material escolhido devido à sua disposição estrutural,
foi feita aplicando o modelo de dois fluidos, que é capaz de descrever curvas de
corrente versus tensão (V x I) quando aplicado a supercondutores granulares (C. A.
M. DOS SANTOS, 2006).
A entrada de átomos de Pr promove um processo de substituição em que
átomos do material dopante tomam o lugar dos átomos de Y da estrutura de YBaCuO,
destruindo o estado supercondutor e tornando a faixa de transição mais larga, o que
facilita a execução da análise das distribuições dos acoplamentos Josephson, e
portanto, o entendimento da supercondutividade granular de alta temperatura crítica.
2.

METODOLOGIA

2.1 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS
Para a realização deste trabalho, amostras do composto, com 𝟎 ≤ 𝐱 ≤ 𝟏, foram
preparadas por meio de reações em estado sólido que partiram dos seguintes pós
precursores: 𝐘𝟐 𝐎𝟑 , 𝐏𝐫𝟔 𝐎𝟏𝟏 , 𝐂𝐮𝐎 e 𝐁𝐚𝐂𝐎𝟑 , todos com 99,9% de pureza. Os reagentes
foram misturados, calcinados a temperatura de 800°C e em seguida, utilizando-se de
uma prensa hidráulica e de uma matriz quadrada, compactados na forma de pastilhas
quadradas para então serem sinterizados a temperaturas próximas a 880ºC sob fluxo
de gás Oxigênio.
As pastilhas quadradas foram cortadas e então preparou-se contatos elétricos
de boa qualidade e, portanto, contatos de baixa resistência elétrica. Para isso utilizouse a deposição de platina, importante por ser um ótimo condutor elétrico, nos pontos

onde os fios de cobre seriam posteriormente posicionados e colados com epóxi a base
de prata.
Ambos processos, o de aplicação da platina e o de colagem do fio de cobre,
exigiram tratamentos térmicos para que a parte orgânica das soluções iniciais
vaporizasse e restasse a platina e a prata em sua forma mais pura e rígida, para que
assim fosse possível produzir contatos de qualidade.
2.2 DRX
As amostras policristalinas produzidas foram caracterizadas por meio da
técnica de difratometria de raios X visando verificar a formação das fases desejadas
e revisitar tópicos relacionados a questão da solubilidade do Pr no Y123, observando
ainda a variação dos parâmetros de rede da estrutura cristalina em função do teor de
Pr.
Pós das amostras produzidas foram colocados em suportes e levados até o
difratômetro, mais especificamente de modelo Empyrean da marca PANanalytical.
Quando devidamente posicionadas, a partir de comandos passados via computador,
o equipamento passou a emitir radiação raio X, provinda do Cobre, sobre o pó,
permitindo que o fenômeno da difração ocorresse.
Uma simples representação do equipamento pode ser vista a seguir:
Figura 6: Representação de um difratômetro de raios X

Fonte: http://www.shimadzu.com.br/analitica/produtos/difratometros/onesight-1.shtml

2.3 Resistividade X Temperatura
Para que as medidas de resistividade fossem obtidas, utilizou-se o sistema
PPMS (Physical Properties Measurement System) da Quantum Design, permitindo
que temperaturas próximas ao 0 absoluto fossem atingidas, já que o equipamento
quando associado ao resfriamento a partir de 𝐇𝐞𝟑 possibilita chegar em temperaturas
na faixa dos 𝟎, 𝟑𝐊 (BITTAR, 2006).
As amostras foram colocadas em “pucks”, suportes específicos para o
equipamento, preparadas na configuração do método das quatro pontas. A resistência
elétrica dos contatos foi sistematicamente avaliada, sendo feita a passagem de pulsos
de corrente de aproximadamente 100mA que permitiram melhor contato entre fio e
amostra, já que, por efeito Joule, calor foi produzido.
Uma fotografia do “puck” onde as amostras foram posicionas pode ser vista a
seguir:

Figura 7: Puck com amostras conectadas baseando-se no método das quatro pontas.

Fonte: o autor

Colocadas no suporte do PPMS, permitiu-se que correntes atravessassem a
amostra através dos dois eletrodos mais externos e que se medisse a tensão sobre
os outros dois mais internos (OKA, 2000), viabilizando que o valor da resistividade
fosse encontrado ao longo de uma faixa de temperatura e que a temperatura crítica
da amostra, se supercondutora, fosse localizada.
3.

RESULTADOS

3.1 Difratograma
Figura 8: Difratograma das amostras de Y123 com diferentes concentrações de Pr
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Os difratogramas das amostras com 𝒙 = 𝟎, 𝟐; 𝒙 = 𝟎, 𝟒; 𝒙 = 𝟎, 𝟔; 𝒆 𝒙 = 𝟎, 𝟖
apresentados anteriormente permitem, quando comparados a partir do software
“PowderCell” com difratogramas de uma base de dados cristalinos, observar que a
fase Y123 buscada foi perfeitamente alcançada para 𝒙 = 𝟎, 𝟒, enquanto que para as
outras amostras, principalmente a com 𝒙 = 𝟎, 𝟖, devido a um erro estequiométrico,
divergências puderam ser observadas. Apesar das diferentes concentrações de Pr, a

semelhança entre as curvas apresentadas revelou que a estrutura cristalina até então
classificada como ortorrômbica permaneceu constante.
Já o deslocamento angular das curvas, quando relacionado a lei de Bragg (𝛌 =
𝟐 ∙ 𝐝 ∙ 𝐬𝐢𝐧𝛉) permite concluir que para ângulos menores a distância interplanar “d” sofre
deformações, e consequentemente, os parâmetros de rede da estrutura em questão
são alterados, de forma que para quanto mais Pr no material, maior o grau de
deformação estrutural.
Assim, como a amostra com 𝒙 = 𝟎, 𝟒 apresentou fase Y123 de maior qualidade,
a análise a partir do modelo dos dois fluídos será feita para ela.
3.2 V/I²

𝐈𝟎¥𝐈

Seguindo a relação “𝐕 = 𝟏, 𝟖𝟕𝟏 ∙ 𝐑 𝐧 ∙ 𝐈/(𝐞 𝐈 + 𝟏)²”, encontrada na literatura,
uma regressão não linear de dados (V x I) obtidos permitiu que novas curvas V/I² x I
fossem geradas, sendo 𝐑 𝐧 a resistência derivada do estado normal
independentemente do campo magnético, e 𝐈𝟎 a corrente característica do
supercondutor granular (C. A. M. DOS SANTOS, 2006).
Figura 9: Curva V/I² x I com variação da temperatura.
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Tabela 2: Rn's e I0's coletados da regressão dos dados VxI para T(K) variando.

T (K)
2,5
5
7,5
10
20
30

R¨
erro (R ¨ )
I©
0,26675 0,00406 0,00757
0,24177 0,00415 0,00643
0,2498 0,00395 0,00556
0,25103 0,00445 0,00453
0,34283 0,00483 0,00206
0,46358 0,00349 5,32E-04
Fonte: o autor

erro (I© )
4,97E-05
5,88E-05
5,73E-01
6,56E-05
5,62E-05
2,82E-05

Figura 10: Curva V/I² x I à T(K) constante e H(Oe) variando entre 0 e 9.
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Figura 11: Curva V/I² x I à T(K) constante e H(Oe) variando entre 12 e 100.
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Figura 12: Curva V/I² x I à T(K) constante e H(Oe) variando entre 200 e 10000.
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Tabela 3: Rn's e I0's coletados da regressão dos dados VxI para T(K) constante e H(Oe) variando.

𝐇 (𝐎𝐞)
0
1,5
3
4,5
6
7,5
9
12
15
20
30
50
100
200
15
500
1000
10000

𝐞𝐫𝐫𝐨 (𝐑 𝐧 )
𝐞𝐫𝐫𝐨 (𝐈𝟎 )
𝐑𝐧
𝐈𝟎
0,23594
0,00443
0,0064 6,43E-05
0,32805
0,00537 0,00513 5,91E-05
0,30841
0,00531 0,00537 6,15E-05
0,29546
0,00498 0,00552 5,98E-05
0,29185
0,00479 0,00558 5,81E-05
0,28688
0,00497 0,00549 6,16E-05
0,29432
0,00485 0,00542 5,88E-05
0,31205
0,0053 0,00512 6,13E-05
0,34369
0,00527 0,00474 5,63E-05
0,38526
0,00577 0,00423 5,60E-05
0,44421
0,006 0,00359 5,18E-05
0,51272
0,00614 0,00293 4,69E-05
0,58653
0,00611 0,00231 4,14E-05
0,64073
0,00589 0,00195 3,67E-05
0,34433
0,00551 0,00471 5,87E-05
0,6899
0,0056 0,00165 3,24E-05
0,71732
0,00536 0,00147 2,98E-05
0,77798
0,00445 9,96E-04 2,25E-05
Fonte: o autor

Como 𝐈𝟎 é a corrente correspondente aos picos, ela pode ser interpretada como
marcação de um estado em que os elétrons e os pares de Cooper coexistem de forma
mais equilibrada, de maneira que 𝐍𝐧 + 𝐍𝐬 = 𝐍, sendo 𝐍𝐧 o número de elétrons, 𝐍𝐬 o
número de pares de Cooper e 𝐍 o número total de transportadores de carga elétrica,
seguindo uma distribuição que pode ser graficamente representada a seguir:

Figura 13: Distribuição de Ns/N x Nn/N.

Fonte: o autor

Ainda analisando as curvas anteriormente apresentadas é possível observar
que para I<<𝐈𝟎 , V/I² tende a zero e, portanto, V também tende a zero, caracterizando
a predominância do estado supercondutor e assim, a predominância da condução
através dos pares de Cooper, que se dá de maneira total quando 𝐕 = 𝟎.
Analogamente, quando I>>𝐈𝟎 o contrário acontece, existindo a predominância
de elétrons comuns como transportadores de carga até que o estado supercondutor
seja totalmente destruído e o material passe a se comportar como um condutor
normal.
É possível ainda ver que para campos magnéticos cada vez mais altos as
curvas se tornam mais estreitas e passam a apresentar I© ’s cada vez menores,
indiciando que campos altos destroem a configuração presente no estado
supercondutor, já que em um campo devidamente alto o pico irá “explodir” e tender
ao infinito, garantindo que V ≠ 0, e portanto, o rompimento de todos os pares de
Cooper.
4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após algumas tentativas de preparação de amostras para as quais observouse que seus correspondentes difratogramas não se adequavam a fase buscada, a
importância do fluxo de 𝐎𝟐(𝐠) durante a sinterização de futuras novas amostras de
Y123 mostrou-se importante, já que possibilitaria que novos portadores de carga
(buracos) fossem criados e a associação entre eles no par de Cooper fosse mais
energética e conseguisse atravessar a camada isolante das junções Josephson.
Os resultados obtidos e anteriormente apresentados permitem concluir a
influência do Pr no 𝐘𝟏u𝐱 𝐏𝐫𝐱 𝐁𝐚𝟐 𝐂𝐮𝟑 𝐎𝟕u𝛅 (𝐘𝟏𝟐𝟑: 𝐏𝐫), degradando a supercondutividade
do material e diminuindo sua temperatura crítica, dificultando a transição da fase
normal para a fase supercondutora, e portanto, tornando o material cada vez mais
isolante.
É possível ainda relatar conclusões sobre a influência da corrente elétrica e do
campo magnético aplicados no material em relação a associação de elétrons comuns
e pares de Cooper durante a condução elétrica. Essa interpretação abre o campo de
visão para o entendimento da distribuição dos acoplamentos Josephson, sob os quais
os pares atravessam por tunelamento quântico.

De uma maneira geral, houveram complicações durante o desenvolvimento do
trabalho inicialmente proposto, principalmente no que se refere à preparação das
amostras necessárias para que todos os dados fossem coletados. Sendo assim,
muitas medidas produzidas foram filtradas e futuramente estarão novamente em
estudo.
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O CORTIÇO E A MULHER NOS DIAS DE HOJE
Luana Caroline Maisel Oliveira
RESUMO
Este artigo relata sobre a obra “O Cortiço” de Aluísio Azevedo, com reflexões sobre a
atualidade, localizando na obra o papel da mulher na formação atual, evidenciando o trabalho do autor,
ligando passado e presente. No século XIX, a Europa vivia o Naturalismo, este que chegando ao nosso
país fez com que grandes obras literárias surgissem. Aqui, abordaremos como a mulher era tratada,
suas condições de trabalho, ligadas com a sexualidade, entre outros. Todos esses pontos serão
citados, ligando a obra com a atualidade. Esse tema é de extrema importância, porque fazem a ação
ainda correspondida hoje, mesmo depois de 128 anos de sua publicação. Veremos o fato da religião,
e também o de haver uma ideologia de símbolos feministas iluministas. Diante disto, a nossa
metodologia, será juntamente com os estudos do filósofo Nietzsche, com o querer ser livre, que
podemos coligar o naturalismo, onde somos determinados por relações sociais.

Palavras-chave: Cortiço; Atual; Mulher; Nietzsche.

ABSTRACT
This article reports on the work "O Cortiço" by Aluísio Azevedo, with reflections on the current
situation, demonstrating in the work the role of women in the present formation, highlighting the work of
the author, linking past with the present. In Europe in the nineteenth century, Naturalism, arriving in
Brazil, caused the great literary works to emerge. Here, we will discuss how the woman was treated,
her working conditions, linked to sexuality, among other conditions All these points will be quoted, linking
the work with the present. This theme is of the utmost importance, because they make the action still
matched today, even after 128 years of its publication. We will see the fact of religion, and also that
there is an ideology of Enlightenment feminist symbols. In view of this, our methodology, together with
the studies of the philosopher Nietzsche, "with the will to be free", that we can join naturalism, where we
are determined by social relations.
Keywords: Cortiço; Current; Woman; Nietzsche.

1.

INTRODUÇÃO

O Naturalismo surgiu na França, em 1870, com a publicação da obra “Germinal”
de Émile Zola. Trata-se de uma ramificação do Realismo e uma das suas principais
características é a retratação da sociedade de uma forma bem objetiva. Sem
segredos, demonstrando a verdadeira face do mundo. Deixando para trás todos os
aspectos do momento romancista da literatura. Segundo o Naturalismo, o homem é
desprovido do livre-arbítrio, ou seja, o homem é uma máquina guiada por vários
fatores.
Este artigo relata uma pesquisa sobre a mulher na sociedade atualmente, com
o livro “O Cortiço”, no final do século XIX. Perceberemos que a mulher evoluiu muito,
mas em alguns quesitos, ainda continuam sofrendo, sendo maioria na população e
minoria nos direitos.
A pesquisa foi motivada, pelo fato que como dito antes, a evolução da mulher,
quando se trata da época que o escritor, fez o livro, houve mudanças sim, porém,
algumas maneiras de tratar a figura feminina ainda perduram, o que é decepcionante
ver, diante dos dias de hoje.
Analisando a obra literária escolhida, com detalhes ricos, comparando a mulher
real de agora, com a mulher descrita por Aluísio, que retrata a realidade existente
delas na sociedade, com um contraste de classes sociais altas e baixas, e as menos
favorecidas, sem voz e vez que moravam nos cortiços. Diante de um fato histórico, as
mulheres eram doentes em questões morais e viviam da cultura cristã, a qual sempre
possuiu uma forte influência na população, e ainda mais, as damas, querendo-as
mantê-las sob posse deles.
Iremos dar uma atenção maior no papel das mulheres na sociedade, incluindo,
as formas que os homens as veem, e a sociedade as trata. Com os avanços de
épocas, as mulheres foram se libertando, e assim, se tornando promíscuas pelos
olhos do povo. E o autor, sendo do sexo masculino, tende a trazer aspectos de
julgamento para todos e qualquer questão feminista.
Como este livro é o fundador do naturalismo no país, o escritor sempre procura
tirar o lado romancista da situação e mostrar a realidade nua e crua do grupo social,
buscando que vejamos a real situação dos personagens, ou seja, como eles vivem,
em seu “habitat natural”, trabalhando muito com o zoomorfismo, retratando as
pessoas da forma mais banal que se pode imaginar. Comparando seus cidadãos do
livro a animais, tanto em semelhanças físicas, quanto ao lado grotesco humano.
A pesquisa teve fundamentação teórica em textos que falam da teoria de
liberdade de Nietzsche, onde apresenta uma concepção própria de vontade livre, ou
seja, o livre-arbítrio. (Barrenechea, 2000. Lobosque, 2010). E as mulheres, assim
como as crianças, são vulneráveis perante ao homem, e não tem a sua autonomia,
por conta de poderes financeiros maiores ao sexo masculino por exemplo. Isto, era
no passado, hoje, o poder feminino toma conta de grandes empresas, e foram
conquistando a sua nossa própria independência.
1.1 O cortiço e a mulher nos dias de hoje
A vida da mulher daquela época é parecida com a de hoje, pois há muitas
situações em que acontece a mesma coisa, elas sofriam abuso, eram obrigadas a
ficarem quietas, pois o marido sustentava a casa, a sociedade não aceitava o divórcio,
mesmo se o homem tivesse a traído, ou seja, mulher não tinha voz. E se ela ficava

com a herança da família, não era dela, e sim do marido. Eram tratadas como objetos
e que podia ser descartável. Mas com o passar do tempo, isso foi mudando, mulheres
foram tomando força e agindo, encontrando maneiras de subirem no formato de vida
que o sistema impunha.
Claro, não foi fácil, e nem do dia para a noite. O feminismo foi iniciando para
chegar ao que é hoje. Um grande marco para isto foi a greve de 1907, lá pediam a
regularização do trabalho feminino e a abolição de trabalho noturno para mulheres,
perdurando o turno de 8 horas. Com o implante da Federação Brasileira pelo
Progresso Feminino, as mulheres começaram a poder votar e candidatar-se, com o
decreto 21.076. Depois desta conquista, houveram-se muitas outras, como a lei do
divórcio, foram criados sindicatos pelos direitos das mulheres, até chegar ao grande
movimento feminista de hoje. Muitas mulheres morreram no processo, lutando por um
Brasil melhor.
Continuando falando de evolução da mulher, sempre dizemos de obra de artes,
e citamos Van Gogh, Da Vinci, Salvador Dalí, Michelangelo, mas aqui no rico Brasil
nunca tivemos nada? Um pintor? Sim, claro que temos, Portinari é um deles, mas aqui
não falaremos de homens, mas de mulheres. Aqui temos Tarsila do Amaral, uma
mulher que fez a obra mais conhecida no mundo, “O Abaporu”, e todos sabem que é
do Brasil. Que vale milhões, agora você quer dizer, mas ela é uma entre tantos.
Desde que foi criado, sempre foi um esporte masculino, estamos falando de
futebol. Então, as mulheres não são capazes de jogar bola? Claro que são capazes,
mulheres podem fazer de tudo um pouco, nada é impossível. E aqui, o povo brasileiro
tem orgulho que a maior jogadora da história do futebol feminino, é brasileira, nada
mais, nada menos que Marta, a camisa 10 da Seleção Feminina.
Tivemos mulheres que lutaram pela independência do Brasil, como Maria
Quitéria, que receberam indicações ao maior prêmio do cinema, o Oscar, e ela é
Fernanda Montenegro. Hebe Camargo que comandava o primeiro programa feminino
da televisão. E a maior, aquela que por causa dela, foi criada a Lei Maria da Penha,
para a defesa da mulher, para que homens não machuquem as
esposas/companheiras, e saiam ilesos como no passado.
Agora, vocês que dizem que a mulher não é nada. A mulher é tudo, ela sim é
guerreira. Então se ela preferir não casar, ela pode, ninguém deve julgá-la. Se ela
quer trabalhar e ter o seu dinheiro e não depender do homem, e fazer que ele dependa
dela, ela também pode, ela pode fazer o que quiser, assim como os homens. A
sociedade tem que ser justa, mas infelizmente não é.
No caso das mulheres que não querem se casar, semelhante ao personagem
Rita Baiana. Algumas coisas evoluíram, como no caso de adúlteros, onde a mulher
era punida e o homem não, no caso de Leocádia. O caso da prostituição é mais
complexo, pois há um retardo da sociedade por não haver a aceitação de mulheres
meretrizes. Portanto, de um lado pode ser visto como preconceito e de outro uma
forma de forçar a madame a não fazer isto, por conta de que não será bom para ela.
A dama, sempre foi vítima de abuso sexual, por conta de homens se sentirem
superiores a elas, e a profissão de meretriz é uma das mais antigas do mundo, porém,
a população feminina começou a querer ter voz, diante desta situação não eram bem
vistas na sociedade. Sendo assim, a mulher começaria a ter autonomia e, indivíduos
masculinos e religiosos não poderiam mais controla-las.
Ela trabalharia do que quisesse. Ela batalharia para ser aceita, para a profissão
feminina mais antiga do mundo, fosse legalizada.

Estima-se que um por cento (1%) da população feminina brasileira entre 15
e 49 anos de idade (quase meio milhão de pessoas) esteja envolvida em
atividades de sexo comercial ou transacional. (PINHO, 2012)

O país evoluiu quando implantou, a prostituição no Ministério do Trabalho em
2002, como visto em cima, cerca de 1% trabalha como garotas de programa, e não
há nada de errado nisto, porque se você faz o que gosta, a sua saúde mental ficará
saudável, não trazendo problemas psicológicos, insatisfação e infelicidade ao próprio.
Diante da personagem Leónie, madrinha de Pombinha, ela é uma meretriz na
história, ganha o seu ganha pão dessa forma, oferecendo seu corpo aos homens,
assim como hoje em dia, só que agora, é mais bem visto do que no passado, e as
palavras usadas não mudaram através dos tempos, vadia, vagabunda, puta, vaca,
entre outras, ainda são palavras que ouvimos, e acaba sendo de baixo calão e em
certo modo, zoomórfica.
Esta personagem, leva a sua afilhada a este mundo de prostituição, e assim,
podemos ter uma das primeiras relações homossexuais na história literária. Pois
Leónie força a sua afilhada a ter com ela, depois de seu pai morrer. Ou seja, a mulher
sempre quis fazer o que quisesse, mas naquele tempo só se podiam fazer às
escondidas, senão iria para a boca do povo, ou coisa pior. E o fato ocorrido no livro,
mostra que é comum o que temos hoje, as nossas lésbicas, pois toda forma de amor
é válido. Isto sim, é ser realista, dizer a verdade a todos.
Observando a concepção do naturalismo, e a obra, podemos perceber que a
situação dos personagens, como as relações sociais, a sexualidade, e a busca de
realização pessoal, financeira ou afetiva, podem ser vistas e vivenciadas, hoje no
século XXI, em qualquer lugar que você esteja, iremos encontrar sempre alguém que
irá se encaixar em uma das situações.
O livro se compõe em 23 capítulos, e a questão da presença feminina
juntamente com os problemas já citados anteriormente, são frequentes ainda, por ser
um assunto atemporal. Vemos na obra, que cada mulher, tem seu estereótipo, e o
autor acaba interpretando-as da mesma maneira. Cada qual com sua questão social,
mas todas com promiscuidade. Reparamos que ele faz delas um ser fútil,
descrevendo-as como animais, não possuindo consciência de seus próprios erros.
Assim ficando, a responsabilidade ao homem, por ser macho a compreensão dos fatos
instintivos. Pode-se conferir no trecho retirado abaixo.
Mas daí a um mês, o pobre homem acometido de um novo acesso de luxúria,
voltou ao quarto da mulher. [...]Miranda nunca a tivera, nem nunca a vira
assim tão violenta no prazer. Estranhou-a. Afigurou-se-lhe estar nos braços
de uma amante apaixonada; descobriu nela o capitoso encanto com que nos
embebedam as cortesãs amestradas na ciência do gozo venéreo.
(AZEVEDO,1995, p.7)

Acima, vemos que se houve a necessidade em colocar o homem, como algo
que provém da luxúria e a necessidade masculina, porém também vemos que
D.Estela, a personagem não dita, é colocada em situação de não poder ser a amante
na cama, mesmo Miranda, sendo seu esposo, e o fato de usar o termo “cortesã
amestrada”, fica claro que jamais poderia assumir a função. Ou seja, a mulher é mais
uma vez submissa ao homem, não podendo fazer seus próprios desejos.
Em relação a essa mesma submissão, temos a personagem Bertoleza que
reuniu uma quantia de dinheiro, pois queria sua alforria, tendo de passar um pouco ao

seu dono. Percebemos então que ela queria ser livre. Segundo o dicionário Aurélio
liberdade significa, “Direito de proceder conforme nos pareça, contanto que esse
direito não vá contra o direito de outrem. Condição do homem ou da nação que goza
de liberdade. Conjunto das ideias liberais ou dos direitos garantidos ao cidadão.
Ousadia, franqueza, licença, desassombro, demasiada, familiaridade, imunidades,
regalias.”
A pobre mulher, que já sofria preconceito pela sua etnia, não podia nem ter sua
liberdade, batalhou para ser livre e infelizmente, com a sua alforria, sobrou-lhe
dinheiro, e João Romão se encostou nela, para viver da conquista da senhora.
Bertoleza, a “crioula trintona” (AZEVEDO, 1995, p.3), com sua liberdade
conquistada, passa a morar com João Romão, que pega dinheiro da mulher e
consegue transformar em uma fortuna considerável. Acaba-se virando uma relação
estável a ambos, pois “Bertoleza representava o papel tríplice de caixeiro, de criada e
de amante.”(AZEVEDO, 1995, p.4). Aqui podemos observar que a mulher pôde se
impor um pouco em cima da situação, e fazer o que bem quisesse. Escolher o que
gostasse, e no caso desta, queria um homem branco, pois não aceitava ter relações
com um negro. Houve um pequeno preconceito vindo dela, porém aqui, neste artigo,
falamos de como as mulheres foram e são tratadas até hoje. Hoje, isto acontece com
moças que exercitam um cargo superior aos homens, e eles ficam à mercê delas.
Sendo quem ambos podem trabalhar.
Diante disto tudo, cabe a dizer sobre o livre-arbítrio. Então por isto, vou
esclarecer um ponto de vista em relação a minha pesquisa, segundo a concepção de
Nietzsche, acredito na liberdade da escolha.
Ele também dizia que existem limites para o livre-arbítrio e o homem não faz
sempre o que ele quer. Para ele, nenhuma ação é totalmente livre porque a
escolha ou o desejo de algo são condicionados às condições da natureza, às
regras e eventos de uma sociedade [...] (CUNHA, 2017)

Ou seja, o livre-arbítrio também esconderia uma vontade de controlar um
homem sobre a ação de outro. Assim, se alguém dissesse “Eu sou livre, ele tem de
obedecer”. Nietzsche, falaria que o homem livre supera a si, sendo um criador de
novos valores, da força modificada. Enquadrando esta questão do livro, Bertoleza
queria isto, porém não poderia ter tudo que quisesse.
Romão depois de muito se aproveitar da mulher, além de fortuna queria status,
mas para isto, teria de se casar, e assim entraria Zulmira, porém Bertoleza impede
este acontecimento. João, mesmo depois de tudo que fez com a mulher ainda a trai,
denunciando-a como escrava fujona. A moça que não era mais submissa, voltou em
termos a ser, pois não aguentou o fato e se suicidou. Podemos dizer então que,
mesmo ela sendo livre, tendo sua independência, um homem foi capaz de ser superior
a ela e vencê-la na morte.
No século XXI, há ainda traições, mas agora é algo justo, a mulher não leva a
culpa e nem é sentenciada sozinha, ambos podem sair ilesos, e decidirem o divórcio
sem grandes traumas, fazendo a averbação da anulação do casamento ao juiz. Mas
vezes, infelizmente, eles não aceitam o divórcio, ou sentem ciúmes pois ela já arrumou
uma nova felicidade com outro, e acabam matando-a mesmo assim, é um fato triste,
porém verídico.
As prostitutas são melhores aceitas, porém as próprias mulheres ainda se
sentem inseguras diante delas, alegando serem um mal no mundo. Os homens

solitários arrumam uma parceira, e assim, pode ser que elas às vezes, possam se
sentir felizes também. Às vezes, elas são traídas por homens que buscam satisfação
fora do casamento, alegando que a que tem dentro de casa não o faz feliz, será
mesmo está a verdade, e se ele que não a faz feliz? Como você vai fazer algo para
alguém que você não se sente bem. Então, cada vez mais, torna-se comum elas
quererem ser solteiras.
Mulheres como Rita Baiana, podem ser solteiras, não há mal nenhum em
decidir ser assim, criando seu filho sozinha, pois elas veem que homens não são
superiores as mesmas. Mas superiores são elas que vencem tudo que podem, do jeito
que podem. Que sobreviveram durantes gerações, com uma luta após o outra, para
ter um lugar na sociedade, ter o seu direito de livre-arbítrio.
2. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tempo passou, as mulheres ganharam mais espaços, com direito a votarem,
estudarem, de escolherem se querem se casar ou não, casamentos não são mais
arranjados. Elas ganharam voz na sociedade.
Hoje, temos mulheres em cargos importantes de empresas, no Senado, no
Judiciário, no Plenário, e até na Presidência da República. Mas para Aluísio Azevedo,
a conduta era tão certa quanto a caracterização que as mulheres de seu livro “O
Cortiço” assumiam. Todas enfim, possuíam o mesmo patamar, sem diferenciação
entre as corticeiras, as prostitutas, e as mulheres da sociedade.
Depois, a própria sociedade aos poucos iria sutilmente convidando essas
mulheres para o seu devido lugar no corpo social. Adentrando numa esfera adequada,
onde pudessem assumir uma vida de qualidade e ideal.
Neste contexto, assumimos que o autor através do naturalismo deixa claro o
lugar que elas deveriam estar, ou seja, a política, a economia e a sociedade, podem
receber transformações que incluem a figura feminina, não alterando o seu
comportamento. Como sabemos e foi citado neste artigo, mulheres contribuíram para
o núcleo social em que vivemos. Pelo que consumimos na televisão, pelos prêmios
que podemos receber mundialmente, por decisões que um país tem a tomar.
Mas tem quem diga, que elas não fazem mais do que a obrigação delas. E
talvez dando um cargo maior aqui, outro ali, elas se esforçariam mais pelo que
gostariam de ser, seriam melhores educadoras, uma mãe mais carinhosa, uma boa
esposa, uma mulher que é mulher por completo. Mas não é assim que as coisas são.
Mas na atmosfera social que estamos, com tanta violência e incerteza, com certeza,
fazem o melhor para proteger os filhos, educarem os alunos, agradarem o marido.
Pois elas sabem se guardar de silêncios e gritarem alto quando necessário. Como já
dizia Coco Chanel “Uma mulher precisa ser duas coisas: quem e o que ela quiser”.
Elas só querem ter os seus direitos e serem livres.
Sendo assim, ainda não é neste momento, que a figura feminina passará para
o além do arco-íris, porém, é assim, que no contexto da industrialização e progresso,
ela seria aceita na prosperidade nacional. Lentamente, com um passo de cada vez,
ela irá tomando cada vez mais o território. E a pesquisa encontrou limitações de
espaço, razões pelas quais pessoas podem continuar a partir desta.
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DESIGN E SELEÇÃO DE MATERIAIS: CONCEITOS PROJETUAIS DO
DESIGN NA ELABORAÇÃO DE JÓIAS A PARTIR DO NIÓBIO
Lucas Placer Gonçalves
Prof. Dr. Wellington de Oliveira
Prof. Dr. Jorge Luiz Rosa
Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro
RESUMO
Aplicar os conceitos de design de produto na elaboração de joias, por meio de uma pesquisa
exploratória qualitativa, utilizar a modularização de Le Corbusier para que a geometrização seja o mais
o racionalizado o possível, seleção de materiais de forma que, possibilite o melhor emprego possível
do material escolhido. As joias desenvolvidas durante o projeto terão como matéria prima o Nióbio e
suas ligas, devido ao histórico de pesquisa com o material no município de Lorena no Departamento
de Engenharia de Materiais (DEMAR) Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo
(EEL-USP) e suas características como biocompatibilidade e capacidade de receber filmes anódicos,
que fazem o material ser estratégico no Design de Produto. A elaboração da joia possui como fonte de
inspiração a cultura Punk, pela forte e marcante presença urbana e suas convicções de contra pronto
ao que existe na sociedade.
Palavras-chave: Geometrização; Anodização; Nióbio.

ABSTRACT
Apply the concepts of product design in the elaboration of jewelry, through a qualitative
exploratory research, use the modularization of Le Corbusier so that geometrization is as rationalized
as possible, selection of materials in a way that allows the best possible job of the chosen material. The
jewelry developed during the project will have Niobium and its alloys as raw material, due to the research
history with the material in the municipality of Lorena in the Department of Materials Engineering
(DEMAR) School of Engineering of Lorena of the University of São Paulo (EEL- USP) and its
characteristics such as biocompatibility and the ability to receive anodic films, which make the material
strategic in Product Design. The elaboration of the jewelry is inspired by Punk culture, by the strong and
striking urban presence and its convictions against what exists in society.
Keywords: Geometrization; Anodizing; Niobium.

1. INTRODUÇÃO
O Design tem como prerrogativa maximizar a interação entre o usuário final e
produto desenvolvido, assim, fazendo a experiência de usabilidade ser a melhor
possível para o usuário. O Design é uma atividade criativa cujo é estabelecer as
qualidades multifacetadas de objetos, processos, serviços e seus sistemas de ciclos
de vida completos Mozota (2011). Portanto, Design é o fator central da humanização
inovadora de tecnologias e crucial do intercâmbio cultural e econômico para alcançar
a melhor resposta possível entre o objeto de estudo e usuário.
Os métodos e processos para o desenvolvimento de novos produtos no Design
possuem como foco sempre maximizar a relação do produto ou serviço com o objeto
final, sendo assim, fornecendo a melhor experiência possível para o usuário final.
Um mercado que possui uma rápida e crescente demanda por produtos de
qualidade, portanto, a aplicação dos conceitos de Design nas peças desenvolvidas é
de suma importância, pois a falta de informação e sobre materiais adequados é umas
formas mais comuns de constrangimentos nos usuários desse nicho, como essas
peças possuem alta interação com o corpo do usuário, o cuidado com a escolha dos
materiais é imprescindível para a realização das peças, tem que prever de maneira
mais assertiva possível como irão se comportar em contato com o corpo após a
interação com o corpo do usuário. Uma única maneira para melhorar essa interação
é o uso dos biomateriais na confecção das peças.
O uso dos biomateriais abre uma gama de possibilidades para a elaboração de
projetos nessa área, que possui em suas características a propriedade da
biocompatibilidade na interação com o organismo vivo, desta forma, diminuindo as
limitações quanto há alergias, infecções, entre outras coisas.
As interações experimentadas pelos usuários, em ambos os sexos, estão
relacionadas à capacidade de se sentirem bem por estarem de acordo com seus
conceitos de estética quanto ao meio social em que eles são inseridos. Tratar a
criação dessas peças como apenas uma maneira menos agressiva ao corpo não é o
objetivo principal, pois essas peças também refletem aquilo que seus usuários sentem
como gostam de ser vistos e também o seu estilo de vida, ou seja, essas peças têm
que caracterizar um sentimento, uma forma de se pensar, de tal modo que essa peça
transmita a maneira como o usuário gostaria de ser visto para a sociedade, amigos
ou pessoas próximas.
2. OBJETIVO
Desenvolver joias a partir do Nióbio, aplicando os conceitos de Design,
modularização de Le Corbusier e seleção de materiais, de forma que.
2.1 Objetivos Específicos
Desenvolver formas e geometrias de joias e suas interações (Design x
Materiais com suas funcionalidades e usabilidades)
Aplicar tratamento de superfície pelo processo de anodização eletroquímica no
projeto de Design de Joias;
Caracterizar o uso dos biomateriais.
Aplicação de manufatura a laser e CNC na confecção de jóias

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste ponto do trabalho serão expostos os conceitos que margearam o projeto,
sendo assim onde ocorrerá a conceituação de Design, Mercado de joias, Histórico do
uso de joias na história humana, processos de seleção de materiais, Anodização e
Nióbio.
2.1 Design e seleção de materiais
O Design tem como prerrogativa maximizar a interação entre as áreas de
estudo, ou seja, agregar o máximo de conhecimento possível e aos profissionais
envolvidos no projeto de forma interdisciplinar sem diferenciação de nenhuma área de
conhecimento, apenas agregando à elas aquilo que for necessário ao projeto, sendo
assim o Design tem como objetivo alinhar todo esse conhecimento multidisciplinar
para que o resultado final seja a melhor experiência para o usuário.
A atividade de design consiste em um processo de resolução de problemas
centrado no usuário, quer como resultado quer como atividade, o design precisa ser
gerenciado de forma a garantir que os objetos desejados sejam efetivamente
alcançados. Tendo como meta final a melhor experiência para o usuário, o Design não
vai apenas lidar com o lado estético, ou projetual, mas levar ao receptor final, a um
bom design, fazendo com que o usuário tenha possua uma experiência adequada,
mesmo que ele não seja percebido de primeiro momento.
E design não é um exercício de estética sem sentido nem uma exploração
isolada da tecnologia. O que importa é o processo de achar soluções que
sejam significativas para as pessoas, que proporcionem novas experiências
e inspirem e criem impacto positivo na sociedade e em nossa vida diária.
Hoje, as pessoas buscam produtos que sejam sustentáveis e cativantes, e
cabe ao designer desenvolver tais produtos. (ASHBY, 2011, p.13)

2.1.2 Processo de seleção do material
A seleção de materiais pode ser o ponto primordial para que todos os objetivos
sejam alcançados, a utilização de materiais adequados como os biomateriais faz com
que o projeto possua novas frentes, quanto à aplicação dos elementos a peça
produzida materiais que possuam uma gama de trabalho muito impactante e
aplicabilidade cheia de possibilidades para o Design de Produto.
Unindo todos os conhecimentos de áreas diferentes o Design tem como
objetivo final atender a todas as expectativas dos usuários a sua usabilidade. Não
apenas com os quesitos de uso ou Como os materiais se comportam ou como o preço
pretendido pela peça Design tem em comum de todos esses aspectos de forma que
todos eles conversam e no final usuário ou consumidor final possua satisfação com
aquilo que lhe é entregue de tal maneira que ele possa atribuir a esse produto
sentimentos que lhe façam ter maior interação possível com um produto.
A classificação desempenha um papel importante em design. Design envolve
a escolha, e uma escolha é feita a partir de uma enorme gama de ideias e
dados entre eles, a escolha de materiais e processos. A classificação está
intimamente ligada à indexação, uma atividade fundamental para
recuperação, bem como para a seleção de informações. Porém, para serem
eficientes, a classificação e a indexação devem ser adaptadas à natureza dos
objetos. (ASHBY, 2011, p.123)

2.2 Joias
O design de joias tenta sempre traduzir o contexto contemporâneo que a
sociedade está atravessando, pois sempre busca transpassar a dinâmica do
comportamento presente no período, por meio de símbolos e signos aplicados aos
ornamentos e formas aplicadas a peças. Os atuais designers procuram inspiração
tanto nos orientais quantos nos povos ditos primitivos e o legado desses povos servem
de referência para a criação de joias que apresentam características étnicas, uma
tendência reeditada constantemente. (SKODA, 2012, p.202).
2.2.1. Mercado de joias
O mercado de joias global passa por uma significativa mudança em seus canais
de venda, com a inserção dos e-commerce nas vendas de joias, o que só fortaleceu
o crescimento do mercado, segundo a revista Forbes (2016) o mercado de joias pode
movimentar no ano de 2017 um total de US $ 257 bilhões, com previsão de
crescimento anual de 5% até 2022 (FORBES, 2016).
2.2.2 Anodização
Anodização é um processo eletroquímico utilizado na preparação de camadas
de óxidos em metais, com o intuito de aumentar a resistência à corrosão, desgaste,
isolamento elétrico e para promover maior adesão de tintas/colas, assim como com
fins de decoração da superfície do metal (Figura 1).
A anodização é um processo em que o metal a ser protegido é o ânodo. Sobre
este metal é crescida uma camada de óxido a qual pode ser do tipo barreira
ou do tipo porosa. Este processo é muito utilizado em metal alumínio, e o
modelo de óxido poroso mais utilizado até hoje é o que apresenta uma
estrutura de célula hexagonal contendo uma parte barreira e uma parte
porosa. (OLIVEIRA, 2007, p.6)
Figura 1: Deposito de Oxido em Nb

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA 2007

2.2.3. Biocompatibilidade como característica
Os biomateriais são materiais, sintéticos ou naturais, são aqueles que possuem
a capacidade de entrar em contato com sistemas biológicos, com as mais diversas
aplicações tanto na área de saúde como na de desenvolvimento de produtos. São
empregados em componentes implantados no interior do corpo humano para a
substituição de partes do corpo doentes ou danificadas. Esses materiais não devem
produzir substâncias tóxicas e devem ser compatíveis com os tecidos do corpo (isto
é, não devem causar reações biológicas adversas). Todos os materiais citados acima
- metais, cerâmicos, polímeros, compósitos e semicondutores - podem ser usados
como biomateriais. (CALLISTER, 2013)

2.3 Material Nióbio
Após a aplicação da ferramenta de seleção, é necessário a análise mais
aprofundada do material para que se possa alcançar os resultados mais exatos o
possível.
O Nb é um elemento metálico, cinza claro, dúctil que se assemelha ao tântalo
quimicamente, de cor de platina e é produzido em forma pura ou em liga. Número 41
na tabela periódica, o Nb está na relação de metais de transição, juntamente com os
metais preciosos. Tem um ponto de fusão de aproximadamente 2,468 °C / 4,474 °F e
uma densidade de 8,57gm/cc.
As propriedades mecânicas do nióbio e suas ligas são influenciadas pela
presença de quantidades relativamente pequenas de impurezas intersticiais, como
oxigênio, nitrogênio e carbono. (SANTOS, 2018)
Possui características ímpares, como alta resistência a corrosão, ser
biocompatível além de ser elemento base de ligas supercondutoras, ou seja, suas
aplicações são inúmeras para quase todas as áreas. Como os metais preciosos, o
nióbio é muito dúctil. Tem uma densidade moderada cerca de um terço do Au, o dobro
do Ti e 10 por cento maior que o do Fe. No trabalho a frio o nióbio pode ser reduzido
até 90% na área da seção transversal sem a necessidade de tratamento térmico de
recozimento. É muito resistente à corrosão e a altas temperaturas, e basta adicionar
algumas gramas de nióbio a uma tonelada de aço para deixá-lo mais leve e com maior
resistência a fraturas e torções.
O nióbio e suas ligas é atualmente empregado em automóveis; turbinas de
avião; gasodutos; tomógrafos de ressonância magnética; nas indústrias aeroespacial,
bélica e nuclear; além de outras inúmeras aplicações como lentes óticas, lâmpadas
de alta intensidade, bens eletrônicos e até joias. (BRANCO, 2016).
2.4 Modulador de Le Corbusier
Charles Edouard Jeanneret-Gris, mais conhecido pelo pseudônimo “Le
Corbusier” foi arquiteto suíço do começo do século XX, foi responsável por propor uma
teoria de proporções e fornecer descrições de como foram empregadas em seus
projetos. Mais ainda, pretendeu e propôs que sua teoria fosse utilizada por outros,
dessa forma possibilitando a aplicação de seus conceitos em outras áreas de
atuações não apenas na arquitetura.
Por consequência, será usado no decorrer do trabalho a geometrização e a
modularização de todas as formas partindo de uma medida de valor “X” que será a
base para que as medidas possuam sua razão nos desenhos das joias sejam
realizados, de forma que, as proporções apresentados por meio do modulador
possuíram em sua concepção, assim, aproveitando o que há de melhor o aspecto
modular que Le Corbusier trouxe para aplicação, mas sem esquecer os aspectos
físicos, técnicos e características peculiares do assunto estudado para a geração de
alternativas na criação das joias.
3. METODOLOGIA
Neste item será mostrado como quais processos metodológicos foram
empregados no desenvolvimento das joias em Nióbio, Caracterização do material e
Espaço Criativo.

3.1. Materiais
O material utilizado neste trabalho foi o nióbio (Nb) comercialmente puro no
formato placa com as dimensões 110m de comprimento por 55mm de largura e 2mm
de espessura, obtido via fusão de feixe de elétrons (Figura 2).
Figura 2: Placa de Nióbio disponível para manufatura das joias

3.2 Caracterização Microestrutural
Para caracterização do material foi realizado a análise de metalografia objetivo
que avaliar as os parâmetros microestruturais do Nióbio no estado com recebido.
A análise microestrutural do nióbio foi realizada inicialmente por meio da
microscopia óptica utilizando a técnica metalografica. As dimensões da amostra
utilizada neste estudo foram de aproximadamente 10 mm de largura o material foi
embutido a quente utilizando o baquelite e uma embutidora (Figura 13), em seguida
foi realizado o processo de lixamento com lixas da água de carbeto de silício na
sequência # 220, 320, 400, 800, 1200, 2400 e 4000, posteriormente o material foi
polido mecanicamente numa politriz utilizando o OPS como solução para polimento
em feltro para a isenção dos riscos, após esse processo foi feita uma primeira
microscopia óptica no material, finalizada esse procedimento o material foi atacado
quimicamente com reagente adequado para análise da revelação da microestrutura e
observação via microscopia óptica por meio dos reagentes – 30mL HNO3+ 15mL HF
+ 30mL HCl “ durante 40 segundos de ataque.
As análises metalográfica e microscopia Optica foram realizadas no laboratório
de metalografia da EEL-USP.
3.3 Ensaio de microdureza
O ensaio de microdureza foi realizado com o objetivo de caracterizar a
resistência mecânica do material, esse ensaio foi realizado no equipamento do
microdurômetro – Modelo Brasimet 2004 – marca Bullher.
A análise foi realizada a partir de 10 pontos de identação, sendo 5 no eixo X e
5 no eixo Y nas amostras utilizando uma carga de 0,1 kgf/mm2, de acordo com a
norma ASTM E 384-11.

3.4 Espaço criativo nos formatos 2 e 3D
Para a elaboração dos desenhos das peças das joias em nióbio, foi criado um
processo de construção denominado como “espaço criativo”, que possibilitou a
desenvolver geometrias, formas, texturas e testes de usabilidade em usuários
específicos.
O Espaço Criativo dispõe de algumas etapas, as quais se destacam: Sketch,
Desenho Técnico, Modelagem 3D e prototipagem dos mockups.
O projeto foi realizado no Laboratório de Design de Joias do UNIFATEA (Figura
3).
Figura 3: Laboratório de Joias do UNIFATEA e mockups para os testes de usabilidade em MDF

Fonte: Autor (2018).

4 . RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nessa etapa serão analisados os resultados obtidos nos tópicos anteriores, por
meio de Microscopia Óptica e Microdureza, Espaço criativo e Desenvolvimento de
Produto.
4.1. Microscopia óptica e microdureza
A Figura 4, mostra a micrografia da chapa de nióbio atacado quimicamente na
condição como recebida que apresentou uma microestrutura com grãos parcialmente
deformados e em quase toda sua extensão refinada. A técnica de microscopia óptica
utilizada foi a campo de claro.
Os resultados do ensaio de microdureza revelou que a microestrutura é
praticamente homogêneo diante da baixa variabilidade dos resultados obtidos de
dureza. Isso implica para a fácil fabricabilidade na questão do manuseio para o
desenvolvimento de produto no processo de fabricação/manufatura de joias e
acessórios periféricos (Figura 4). Materiais policristalinos quando submetidos à
deformação plástica propiciam a multiplicação das discordâncias e micro bandas de
cisalhamento (BERNADI, 2009).

Figura 14: Microscopia óptica do Nióbio atacado na condição como recebida

Tabela 1: Resultado da análise de Microdureza Vickers, carga 100g/f nas amostras de Nb

Escala Vickers,
carga 100g/f

Amostra Retangular
160
150
140
130
Série1

145,2

143,1

1

2

145,2

143,1

153,1

151,4

8

9

10

150,2

153,1

151,4

150,9

151,5

151,2

149,1

150,2

138,5
3

4

5

6

7

138,5

150,9

151,5

151,2

149,1

4.2 Espaço criativo e Desenvolvimento de Produto
Para produção da joia de nióbio foi necessário levantar alguns quesitos
relevantes para a conceituação para produção da peça. Para a delimitação das
geometrias que eram mais comuns diante ao meio estudado, foi observada a
pregnância dos elementos mais comuns ao movimento em estudo, sendo assim
assimilando essas geometrias ao desenho final das joias, pois quanto maior a
pregnância, mais rápida será a comunicação e entre o objeto e usuário.
Quadro 2: formas e geometrias comuns ao movimento Punk

Pregnância de geometria

Geometrias

Após análise de geometria, foram realizadas mais algumas etapas de criação
das peças para geração de alternativas quanto às formas a serem aplicadas para as
joias em nióbio.
A peça elaborada passo pelos seguintes passos elaboração de sketch,
geometrização, planificação e transposição para 3D.

O pingente e anel foram pensados para aproveitar o formato dos cabelos em
forma de meia lua, pois são altamente marcantes ao movimento estudado.
Quadro 2: Etapas de concepção para criação das joias em Nióbio

Sketch

Este momento, foram feitos
estudos para as geometrias das
peças, assim colocando o
formato do cabelo punk como
base para o pingente foi
elaborado o Skwect primário.

Geometrização

No processo de geometrização,
o módulo principal
representado pelo círculo preto
correspem que a medida “X”
que será a base para a
construção e a geometrização
de todas as outras, de forma
que a modularização seja
possível.

Desenho Técnico

Após o processo de
geometrização, foi elaborado o
desenho técnico da joia que irá
ser manufaturada, a escolha
das medidas foi margeada
pelas medidas que a placa de
nióbio disponível para a
elaboração do projeto possuía.

Planificação

Transposição para
Prototipagem 3D
Simulação/Modelagem e
Físico

Em seguida a geometrização, a
planificação se faz necessária
para melhor entendimento das
formas alcançadas.
Para transpor a peça para 3D
foi utilizado o software Inventor
da empresa Auto Desk, permite
uma elaboração simplificada,
visualização rápida de todos os
ângulos possíveis, antes da
etapa de concepção dos
mockups.

5. CONSIDERAÇÕES Finais
Desenvolver joias a partir do Nióbio se faz importante, pois fomenta uma
vertente pouco explorada quanto a utilização do material, sendo assim, amplia o olhar
sobre as capacidades do material, visto que suas características o torna um material
coringa quando inserido ao Design de Produto, assim sendo só se faz mais importante
a pesquisa com o material para que novas vertentes de uso sejam abertas para a
utilização do Nióbio e assim aumentar sua relevância no desenvolvimento de
produtos.
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AS PÉSSIMAS CONDIÇÕES DOS PRESÍDIOS BRASILEIROS,
BASEANDO-SE NAS DESCRIÇÕES DO LIVRO CAPITÃES DE AREIA
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Prof. Me. Miguel Adilson de Oliveira Júnior
RESUMO
O artigo apresentará dois temas: saúde básica e ressocialização carcerária. A partir do livro
“Capitães de Areia” têm-se uma ideia de como o sistema carcerário retrata as péssimas condições que
enfrentam em seu dia-a-dia enquanto cumprem pena nas prisões do país. Através de documentários e
notícias, mostrará o cotidiano dos presidiários, com o objetivo de evidenciar os presídios nacionais e
suas falhas. O tema abordado tem extrema relevância para sociedade por apontar falhas na formação
e desenvolvimento dos complexos penitenciários dando voz a essa parcela da sociedade que se
encontra excluída. Serão fundamentados os argumentos e dados com artigos, reportagens e
documentários preexistentes para dar credibilidade à pesquisa. A fundamentação será: autores, vídeos
e documentários. Após pesquisa e análise dos apresentados constatou-se déficit na eficiência do
Estado em ressocialização carcerária, acarretando aumento da marginalização e exclusão dessa
classe social, que tem crescido muito nos últimos anos.
Palavras-chave: Saúde básica - Ressocialização – Sistema carcerário.

ABSTRACT
The article will present two themes: basic health and prison rehabilitation. From the book
"Captains of Sand" we have an idea of how the prison system portrays the terrible conditions they face
in their day-to-day life while serving their time in prisons in the country. Through documentaries and
news, it will show the daily life of inmates, with the aim of highlighting national prisons and their failures.
The issue addressed is extremely relevant for society because it points out failures in the formation and
development of penitentiary complexes giving voice to that part of the society that is excluded. The
arguments and data will be based on preexisting articles, reports and documentaries to give credibility
to the research. The grounds will be: authors, videos and documentaries. After research and analysis
of the present ones, it was verified a deficit in the efficiency of the State in prison resocialization, leading
to increased marginalization and exclusion of this social class, which has grown a lot in recent years.
Keywords: Basic health - Ressocialization - Prison system.

1. INTRODUÇÃO
1.1 Apresentação do tema
A condição precária dos presídios no Brasil é preocupante, e não é de hoje, as
superlotações, a proliferação de doenças e o extremamente baixo índice de
ressocialização demonstram que o sistema carcerário brasileiro possui falhas
estruturais graves e que precisam ser evidenciadas e por intermédio deste projeto
faremos isso.
O livro estudado em questão, Capitães de Areia, nos traz uma ideia da situação
carcerária, mesmo que esta seja no cenário fictício, retrata com extremo senso crítico
as más condições e o descaso com os seres humanos existentes no sistema prisional
brasileiro. A, talvez, cena mais chocante do livro com relação a esses maus tratos é a
que Pedro Bala, personagem principal, acaba sendo preso e levado a uma espécie
de caixote como castigo por suas diversas infrações e é mantido lá por dias no Sol
quente da Bahia, sem comida ou água.
Estão aqui expostos os ideais de prisões de outros países, apresentados em
documentários e produtos audiovisuais preexistentes, onde se tem a visão de presídio
como um recurso de ressocialização. Com isso falamos das dificuldades impostas a
um ex-detento brasileiro no que tange sua reinserção no meio social onde vive.
Evidencia-se também a inexistência da ressocialização do individuo após seu
período em cárcere privado no Brasil. Para tal, dados, pesquisas e reportagens
fundamentam o cenário retratado no presente artigo dando base para uma discussão
mais profunda e significativa sobre o tema abordado.
2. OBJETIVO
Nosso artigo tem por objetivo mostrar o sistema de presídios brasileiro e
analisar sua eficácia no que diz respeito à reabilitação dos presídios. Sendo assim,
através de um documentário com base nas informações do livro e em documentos
audiovisuais preexistentes faremos uma análise comparativa entre as prisões
nacionais e internacionais abordando seus aspectos estruturais e sua conduta
mediante ao objetivo central de uma penitenciária.
2.1 Objetivos específicos
Mostrar as péssimas condições do sistema prisional brasileiro;
Analisar a ação dos direitos humanos no complexo carcerário;
Abranger os direitos estabelecidos ao condenado e suas finalidades.
3. JUSTIFICATIVA
Este artigo é de suma importância, principalmente no âmbito social, pois trata
da situação em que os presidiários se encontram e também a estrutura administrativa
que circunda os presídios. Também será tratada a ineficácia do sistema na
ressocialização dos indivíduos.
Sendo assim, falar sobre essa situação é imprescindível, a fim de alertar a
sociedade e também autoridades superiores dos males e implicações que essa falha
na administração e direitos mínimos civis pode acarretar a todos de forma direta e
indireta, resultando na marginalização extrema dos presos e em descaso nacional
quanto às vidas em questão.

4. REFERENCIAL TEÓRICO
O Brasil passa por problemas estruturais em suas penitenciárias desde que a
primeira delas surgiu, “a Casa de Correção da Corte, inaugurada em 1850
(posteriormente transformada no Complexo Penitenciário Frei Caneca, no Centro do
Rio, demolido em março do ano passado). ”, Freitas (2011).
Há no Brasil grande defasagem e inconsistência entre a teoria do direito penal
e sua prática em âmbito carcerário, pois o que está escrito e o que é regra não se
aplicam no dia-a-dia dos indivíduos. E, pela falha execução de tais normas, os direitos
civis básicos dos seres humanos em situação de reclusão acabam por serem violados.
Segundo Dias (2007), que disserta sobre a situação das penitenciárias:
A superlotação das celas, sua precariedade e sua insalubridade tornam as
prisões num ambiente propício à proliferação de epidemias e ao contágio de
doenças. Todos esses fatores estruturais aliados ainda à má alimentação dos
presos, seu sedentarismo, o uso de drogas, a falta de higiene e toda a
lugubridade da prisão, fazem com que um preso que adentrou lá numa
condição sadia, de lá não saia sem ser acometido de uma doença ou com
sua resistência física e saúde fragilizadas. (DIAS, 2007)

Nosso país tem o presídio que, em 2012, foi considerado o pior da América
Latina, segundo a Organização dos Estados Americanos, o Complexo Penitenciário
Aníbal Bruno, localizado na cidade de Recife, PE, é também o maior presídio do Brasil
com cerca de cinco mil presos, como evidenciado em uma reportagem da Rede
Record do ano de 2012.
Alípio Silveira também aponta falhas estruturais em prisões de albergue, lugar
em que os presos ficam por tempo limitado antes do julgamento:
A superlotação prejudica a concessão do benefício, que bem como a
exigência preliminar a disponibilidade de celas separadas das outras, pois o
contato com outros presos, embora em tempo limitado, acarreta graves
inconvenientes ao regime de semiliberdade. Em outras palavras, não iria
observar uma das regras mínimas em matéria de prisão de albergue.
(SILVEIRA, 1981)

Tais falhas estruturais em conjunto com a ausência de fiscalização do Estado
acarretam no sucateamento e precarização do cárcere temporário. Levando a pensar
nas condições ainda mais insalubres dos conjuntos prisionais de longo prazo, que
possuem estruturas muito maiores e um número de encarcerados, centenas e até
milhares de vezes maior.
Para tanto, os problemas ocasionados nas superlotações e na deficiência do
saneamento básico refletem direta e indiretamente no comportamento e
ressocialização dos indivíduos, uma vez que o tratamento prisional é, em variados
casos, desumano e inconstitucional.
Segundo Bocaleti; Oliveira (2017), o Brasil precisa construir cerca de um
presídio por dia durante um ano para acomodar todos os encarcerados, pois há dois
presos para cada vaga disponível. Esses dados refletem o quão distante os presídios
do país estão de uma padronização em infraestrutura e planejamento.
Dados do Ministério da Justiça constataram que entre os anos de 2000 a 2010,
houve um aumento de 113% no número de presos nas penitenciárias do país (DIAS,
2007). Esses dados são alarmantes, pois apontam que o complexo carcerário possui
falhas no que diz respeito a ressocialização, o que acaba acarretando na reincidência

dos crimes, elevando o número de indivíduos condenados, como constatado por
Cassimiro Dias.
Em uma atualização de dados do Infopen foram constatados alguns dados
explicitados:
Com dados atualizados até junho de 2016, o estudo mostra que o número de
detentos aumentou em mais de 100 mil em menos de dois anos, indo de 622
mil em 2014, data da última pesquisa, para 726 mil. Isso é quase o dobro das
368 mil vagas existentes - a lotação dos presídios é 197%. (BOCALETI;
OLIVEIRA, 2017)

Todavia, não há sequer uma ação efetiva do governo que vise sanar as
defasagens e irregularidades existentes no sistema carcerário. Há sim, projetos para
as prisões, porém nenhum deles surtiu o efeito esperado, pois as estruturas continuam
precárias e a superlotação permanece sem solução, segundo reportagem do G1,
gravada em SP e no RS.
De acordo com questões discutidas no programa Diálogo Brasil (2016), o
sistema carcerário brasileiro é descrito como medieval. Com mais de 622 mil presos,
o Brasil segue com a 4° maior população carcerária do planeta, desencadeando
mortes e violência regularmente.
Para (BOCALETI; OLIVEIRA, 2017), dois dos principais culpados pelo aumento
dos presos no Brasil são: a “Lei das drogas”, que instaurou uma guerra contra o
avanço do tráfico; e um “processo de investigação precária”, ocasionando, muitas
vezes, em um julgamento embasado apenas no que disse o policial que registrou a
ocorrência.
Constantemente ocorrem conflitos entre presos, onde ocorrem homicídios,
decapitam e queimam rivais em uma penitenciária de Boa Vista.
Umas das soluções proporcionadas no debate seriam a privatização do sistema
prisional e ideias ligadas a retomada do crescimento econômico do país, mas a
sugestão não teve progresso.
A perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate a Tortura, Catarina
Pedroso, avalia que a privatização é uma tentativa de uma resposta a essas
ocorrências de calamidade, mas vemos uma série de questões que desfavorecem o
método, incluindo desavenças éticas pela obtenção de lucro com o aprisionamento de
pessoas e também o posicionamento das unidades prisionais privadas, com ideia de
que os serviços seriam bem oferecidos e com o funcionamento propício, mas
contradizem todos os quesitos e obrigações.
Ressaltando também, a vulnerabilidade dos funcionários, a precarização do
trabalho dos agentes, que recebem quatro vezes menos do que um agente
penitenciário servidor público, sujeitos a mandamentos trabalhistas mais flexíveis,
encontrando-se em uma posição de risco, podendo ser demitido a qualquer momento.
A perita também destaca que o nosso sistema não dá conta de trazer novas
perspectivas de vida e ressocialização para essas pessoas. Observa-se um sistema
prisional para dar vazão a essa aspiração social de punição e vingança para os
criminosos e isso tem se intensificado de uma forma preocupante.
Do ponto de vista do Presidente da Comissão Permanente do Sistema Prisional
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em oposição ao cárcere,
devíamos trabalhar para não colocar o indivíduo dentro da unidade prisional, salvo
nas hipóteses que realmente seja necessário, com ajuda de monitoramento eletrônico
e audiência de custódia para a avaliação de necessidade ou não do estabelecimento

em uma prisão. Com isso, contribuiria na diminuição da ocupação nas celas,
priorizando o sujeito que realmente cometeu crimes graves, crimes que colocam a
sociedade em zona de risco e preocupação com sua estabilidade e segurança.
Em uma reportagem feita pelo (O GLOBO, 2017), foi mostrado como é a vida
dentro de um presídio. A falta de higiene, a lotação em celas e infestações de baratas
e ratos nos complexos são de longe as piores complicações.
Em um complexo carcerário de Salvador encontram-se presos com
tuberculose, que ficam separados dos demais. Ao entrevistar um detento com a
doença, ele alerta sobre outro que está muito mais fragilizado que ele e diz deveriam
tirá-lo de lá. Uma funcionária que acompanhava a entrevista informou logo que o
enfermo já havia sido retirado e hospitalizado e mais uma vez o homem rebate dizendo
que isso apenas ocorreu graças à reportagem da emissora que foi transmitida no
mesmo dia.
A atitude que é almejada do órgão controlador dos presídios não é um privilégio,
mas sim uma necessidade e direito concedido a eles por lei, (Bocaleti; Oliveira, 2017).
É preciso defender o direito de todos até que os últimos recursos sejam esgotados,
todos tem direito à dignidade e, mesmo que em reclusão, possam ter um local seguro
com, no mínimo, saneamento básico, um ambiente livre de doenças ou superlotação
e um tratamento de saúde funcional.
Outra irregularidade é a dificuldade encontrada para mover-se no ambiente
carcerário, o que coloca os detentos em situações críticas, levando-os a um
posicionamento inconveniente e imoral, tal como a utilização das embalagens dos
alimentos fornecidos para suas necessidades pessoais e até mesmo urinar, por conta
dos banheiros incapacitados e da quantidade exorbitante de encarcerados em um
mesmo espaço. Os dormitórios não disponibilizam colchões suficientes para todos
pela falta de espaço, fazendo com que o detido reveze para poder descansar, como
descrito por Dias (2007).
5.

ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS

Todas essas irregularidades, desfalques estruturais e insalubridade dos
edifícios são fruto de uma administração negligente e um governo que nega ter
conhecimento de tais barbáries. Porém esta situação, como dito anteriormente, não
se trata de um acontecimento recente e isolado, mas sim de todo um contexto histórico
de formação dos complexos prisionais.
Não há argumentos que possam justificar a quantidade de leis e direitos
humanos que são violados todos os dias dentro dos presídios. A dignidade e bemestar mínimo desses indivíduos devem ser zelados a quaisquer custos, sem distinção
de classe social ou mesmo sua renda mínima familiar.
O sistema judiciário também é ambíguo e parcial em sua ausência de ação no
ambiente pós-sentença, pois não há um acompanhamento regular da justiça que vise
o bem-estar e a manutenção do indivíduo durante todo seu período de cárcere.
Ignorar os direitos básicos de um ser humano é ignorar a constituição que nos
rege. O que é visto e vivido dentro de um desses complexos não deveria existir, tratase de uma estrutura que agrega centenas de milhares de vidas e o descaso presente
é inaceitável e exige revisão em todos os setores que compõe os presídios.
Diante das precárias condições de estrutura das penitenciárias no processo de
ressocialização do presidiário, as penitenciárias meramente reprimenda e despreza
os direitos humanos, lamentavelmente esse processo de reintegração não é alterado

e os índices de criminalidade não decrescem, provando que o Sistema Penitenciário
Brasileiro não cumpre sua finalidade de reintegrar uma pessoa novamente ao convívio
social.
6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A situação das penitenciárias brasileiras é alarmante. A propagação de
doenças, superlotação e o baixo índice de ressocialização são espantosos. Nos dados
de reincidência apresentados neste artigo pôde-se constatar a ineficácia do sistema
em ressocializar ou até mesmo evitar que aquele indivíduo que foi encarcerado volte
a cometer outros crimes.
Entretanto, como mostrado, há assim ações orquestradas por alguns estados
do país visando melhorias nos complexos, mas também destaca-se a ineficiência dos
projetos em diversas áreas. Há, inclusive, projetos isolados de ressocialização dessas
pessoas que obtiveram bons resultados, porém não sanaram as defasagens
estruturais e de superlotação das instalações.
Analisamos as condições do sistema carcerário no nosso país, contamos,
futuramente, com o auxílio de um projeto audiovisual para contribuir com dados e
imagens sobre o descaso intensivo com o ser humano em um ambiente que deveria
ser um local de reabilitação para tornar-se sociável aquele que se desviou por meio
de práticas reprovadas pela lei. Com a intenção de expor e alertar a sociedade e
também superiores dos malefícios que esse erro governamental pode trazer e resultar
na marginalização extrema do encarcerado.
O livro capitães de Areia nos traz críticas em questão ao sistema prisional
brasileiro, ajudando-nos a retratar os maus tratos, dificuldades vividas pelos presos e
de como a ação dos direitos humanos no complexo carcerário é banalizada.
O complexo prisional é sim um dos consequentes pela crescente criminalidade.
Um recurso para a melhoria dessa triste realidade seria que o sistema governamental
proporcionasse aos detentos condições para uma reabilitação e o maior auxílio nesse
processo, uma estrutura propícia e o desenvolvimento de novas atividades práticas
ao penitenciário, assim, podemos ter uma revolução na metodologia dos presídios
para o bem de todos.
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RESUMO
Este Artigo aborda a importância da disciplina de Empreendedorismo em Cursos Superiores
de Administração e Gestão aos microempreendedores individuais (MEI’s) e como os conhecimentos
apreendidos na disciplina influenciam no sucesso do negócio. Ser empreendedor engloba uma
trajetória de riscos e desafios a serem enfrentados na fundação e manutenção de um negócio. Foi
realizada uma pesquisa junto ao SEBRAE para levantamento do perfil de MEI’s na sub-região 3 da
Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN) quanto à sua formação, quantidade
de empresas, ciclo de vida das empresas/índice de sobrevivência e demais informações. Os principais
resultados apontam que o índice de sobrevivência é de 02 anos, influenciado pelo fato de que o grau
de conhecimento sobre o assunto é quase nulo, pois o empreendedor só se tem a ideia de obter uma
renda em situação adversa.
Palavras-chave: Empreendedorismo; Ensino Superior; Administração; MEI’S.

ABSTRACT
This article discusses the importance of the Entrepreneurship discipline in Higher Management
Courses to individual microentrepreneurs (MEI's) and how the knowledge learned in the course
influences the success of the business. Being an entrepreneur encompasses a trajectory of risks and
challenges to be faced in the foundation and maintenance of a business. A research was conducted
with SEBRAE to survey the MEI's profile in the sub-region 3 of the Metropolitan Region of the Paraíba
Valley and the Northern Coast in terms of training, number of companies, business life cycle / survival
index and another informations. The main results indicate that the survival rate is 02 years, influenced
by the fact that the degree of knowledge on the subject is almost nil, since the entrepreneur only has
the idea of obtaining an income in adverse situation.
Keywords: Entrepreneurships; Higher education; Administration; Microentrepreneur.

1. INTRODUÇÃO
O número de microempreendedores individuais (MEI) registrados e atuantes
na região do Vale do Paraíba do Sul, do Estado de São Paulo, permite a avaliação do
desempenho da localidade frente ao mercado empresarial. O crescimento e o
progresso da mesma se devem parcialmente ao crescimento da atuação dos MEI’S.
Devido à ausência de qualificações profissionais, existem adversidades para
conduzir a empresa. Portanto, é imprescindível que um MEI tenha conhecimento
empreendedor para obter diferencial no mercado competitivo. Nesse contexto, a
proposta do artigo é apresentar conceitos em que a formação se torna primordial para
obter sucesso entre os concorrentes.
No decorrer desse artigo realizamos uma pesquisa junto ao Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) com o estudo de caso na SubRegião 03 do Vale do Paraíba do Sul, no estado de São Paulo, baseando se em dados
envolvendo o total de empresas na região e falta de formação entre os MEI.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1.

Empreendedorismo

No decorrer da história o termo “empreendedorismo” foi designado de maneiras
diferentes para representar uma atividade, ou um comportamento. Para o estudioso
economista Richard Cantillon - final do século XVII - o empreendedor era classificado
como alguém que assumia o risco de adquirir determinado serviço ou produto obtendo
a possibilidade de venda do mesmo com um preço incerto.
Mas apenas em 1949, a expressão ganha popularidade através do economista
e pioneiro sobre a teoria do empreendedorismo, Joseph Schumpeter (1883-1950),
quando publica a sua teoria sobre a Destruição Criativa (quando se desconstrói as
atuais metodologias de trabalho propositalmente para dar lugar a novas tecnologias
mais eficientes), onde aborda o empreendedor como aquele que é responsável por
destruir a norma econômica atual em nome da inovação e introdução de novos
produtos e serviços, e pela criação de novas metodologias de organização.
Segundo Dornelas (2012), o empreendedorismo surgiu muito mais como uma
consequência das mudanças tecnológicas e não apenas como um modismo da nossa
época, e em si é o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à
transformação de ideias em oportunidades.
Definir o conceito de empreendedorismo continua sendo um desafio.
Popularmente, esse conceito é atrelado ao individuo que usufrui de uma ideia
inovadora e consegue extrair dessa ideia um novo negócio. Embora este conceito seja
popular, o empreendedor pode ser identificado de diferentes formas. Podemos
observar o desempenho de um empreendedor tanto através do olhar econômico
estratégico tanto quanto pelo olhar psicológico comportamental.
2.2. Educação Empreendedora no Ensino Superior
Aquele que empreende é visto como o agente de mudança que patrocina todas
as classes sociais, ajudando a alterar a realidade do meio em que atua. Uma pesquisa
realizada pelo Global Entrepreneurship Monitor – GEM, em 1999 realçou o
empreendedorismo como principal fator de desenvolvimento econômico de um país.

Sendo a educação uma ferramenta primordial para a construção saudável do
futuro de um país, há autores que defendem que o empreendedorismo seja uma
tecnologia que deva ser aprendida/aplicada desde o ensino fundamental. Segundo o
parecer homologado pelo Ministério da Educação - MEC, em 06/09/2010, foi sugerido
para a Presidência da Republica a inclusão da disciplina de Empreendedorismo na
grade curricular de Instituições de Ensino Superior (IES), tanto em teoria como em
matéria pratica.
Com a globalização, tanto a maneira de fazer negócio quanto as relações de
trabalho absorveram mudanças, vivendo de instabilidade e inovação contínua.
Considerando este parâmetro, a ideia de abrir o próprio negócio tornou-se atrativa
para muitas pessoas.
Nesse sentido o conhecimento, a capacidade de inovação, pensamento
estratégico e os critérios comportamentais se tornaram tecnologias essenciais para o
sucesso do novo empreendimento. Tendo em vista a necessidade desse mercado,
instituições de ensino, principalmente as IES, alteraram a grade curricular de seus
cursos incluindo este tema, contraindo a responsabilidade de capacitar os futuros
profissionais para interagir com sucesso nesse ambiente; em consequência desse
fluxo de informação surgiram os Programas de Educação Empreendedora (PEE).
Os PEE’s dispõem do propósito de fornecer o conhecimento necessário para a
formação do profissional atribuindo não somente requisitos técnicos específicos, como
também a possibilidade da criação de projetos a serem postos em prática. A geração
de empresas modernas, com um novo estilo de relação de trabalho, o aumento da
competitividade regional, bem como os proveitos sociais que podem transcorrer, são
a finalidade dos Programas de Educação Empreendedora.
Segundo a Global Entrepreneurship Monitor – GEM (2014), através de um
estudo acompanhando as atividades empreendedoras de 73 países, contatou-se que
o ensino sobre o empreendedorismo está entre os principais precursores do
desenvolvimento de ações empreendedoras.
3. METODOLOGIA
Realizaremos o estudo de caso na Sub-Região 03 do Vale do Paraíba do Sul,
no Estado de São Paulo, para aquisição de dados que possam conceder um
parâmetro sobre a média de pessoas empreendedoras que possuem formação
superior em Administração. Será uma pesquisa de cunho quantitativo, com
instrumento de coleta de dados no formato de pesquisa na região, cujas cidades
inclusas são: Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Guaratinguetá, Lorena,
Piquete, Potim e Roseira.
Será mapeada nesses municípios a quantidade de empreendedores que
possuem formação acadêmica superior em Administração, e juntamente decorrerá
uma análise para avaliar a importância da graduação superior para empreendedores.
Ainda sobre a região a ser estudada, vale ressaltar que no Vale do Paraíba do
Sul existem 39 municípios, com aproximadamente 2,2 milhões de habitantes,
contando com 15.181km². Em pesquisa analisaremos especificamente a Sub Região03 conforme a imagem a seguir:

Figura 1: Mapa com os municípios integrantes da RMVPLN

Fonte: EMPLASA (2018)
Quadro 1: Dados da Sub-região 3 da RMVPLN
MUNICÍPIOS

HABITANTES

EXTENSÃO TERRITORIAL

PIB 2015 (em mil reais)¹

Aparecida

36.279

121 km²

929.139

Cachoeira Paulista

32.773

287 km²

530.143

Canas

4.975

53 km²

153.282

Cunha

21.929

1.407 km²

197.270

Guaratinguetá

120.417

752 km²

4.764.612

Lorena

87.980

414 km²

2.132.041

Piquete

13.76

176 km²

144.086

Potim

23.360

44 km²

191.557

Roseira

10.512

130 km²

233.517

TOTAL SUB-REGIÃO-3

352.201

3.387,48

9.275.646

¹Fonte: IBGE.
²Fonte: Emplasa.
³Fonte: DER - Departamento de Estradas de Rodagem.
Elaboração: Emplasa, GIP/CDI, 2018.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo o SEBRAE, o trabalhador se torna um Microempreendedor Individual
(MEI) para ser dono de seu próprio negócio, tendo em mente as dificuldades
socioeconômicas, o caminho mais rápido para garantir renda é montando sua própria
empresa. Em uma pesquisa realizada pela GEM (2005), em 36 países, o Brasil ocupa
o 4º lugar no Ranking de Empreendedorismo por Necessidade, ou seja, pessoas que
empreendem como forma de subsistência.

Quando um trabalhador entra em contato com o SEBRAE para se tornar um
MEI, é necessário que se tenha o perfil de negócios da empresa, o público a ser
atingido, o ideal/média de lucro a ser obtido, entre outros fatos importantes, porém,
não é exigido ensino superior (e nem formação na área) para ser um MEI, o que
impacta na falta de informações básicas sobre empreendedorismo, economia,
marketing, contabilidade, direito empresarial e demais competências necessárias para
que esses Microempreendedores Individuais tenham sucesso no seu
empreendimento.
Nesse contexto, foram levantados dados sobre o perfil de formação acadêmica
e instrucional dos MEI de 09 (nove) municípios, produzindo dados para correlacionar
com a quantidade média de estabelecimentos por município e com a grade curricular
de cursos de graduação e tecnologia em Administração/Gestão Empresarial de 04
(quatro) IES da região.
A pesquisa sobre o grau de instrução dos empreendedores da região obtidos
em um Posto de Atendimento do SEBRAE em Lorena/SP aponta para a falta de
formação acadêmica dos MEI da região estudada (Quadro 1), em que,
majoritariamente, possuem somente ensino médio, sem formação de nível superior
na área de administração e gestão empresarial. O Quadro 2 apresenta a média de
estabelecimentos abertos nos municípios estudados nos anos de 2009 a 2014.
Quadro 2: Média de quantidade de estabelecimento abertos por município no período
MUNÍCIPIO
Aparecida
Cachoeira Paulista
Canas
Cunha
Guaratinguetá
Lorena
Piquete
Potim
Roseira

TOTAL DE ESTABELECIMENTO
De 749 a 516.053
De 749 a 516.053
De 50 a 93
De 159 a 301
De 749 a 516.053
De 749 a 516.053
De 93 a 159
De 50 a 93
De 50 a 93

Fonte: RFB (2018) SEBRAE Indicadores

Das empresas abertas neste período, a média de sobrevivência é de 80 a 100.
Conforme dados obtidos pelo SEBRAE (2016), entre os anos de 2010 e 2014 a taxa
de sobrevivência de empresas com até 2 (dois) anos de vida no Brasil passou de 54%
para 77%, e isso se deve parcialmente pelo aumento da entrada de
Microempreendedores Individuais no mercado econômico.
O empreendedorismo é um dos principais fatores de desenvolvimento
econômico de um país/região, dentre os benefícios socais incorporados pode-se listar
a geração de novos empregos, estimulo a competitividade regional, e o incentivo à
capacitação profissional. Desta forma considera-se que o fechamento de uma
organização detém de relevante impacto social e econômico na região onde se
encontra estabelecido, mesmo esta sendo ou não de pequeno porte.
A partir dos dados apresentados e obtidos por meio do SEBRAE e
correlacionando com as competências e habilidades necessárias para uma gestão
sustentável e eficiente de um negócio, foram levantados 04 currículos
formativos/grade curricular de Faculdades da região estudada, visando expor as
disciplinas dos respectivos cursos e os subsídios intelectuais que estes oferecem.
O Quadro 3, marca a grade curricular do Curso de Graduação da Faculdade A,
do município de Cruzeiro. Pode-se observar que o Curso possui 8 semestres (4 anos),

perpassando por disciplinas básicas como filosofia e ética, matemática, português,
informática, economia e disciplinas específicas, como fundamentos da administração
e empreendedorismo e plano de negócios.
Quadro 3: Grade Curricular do Curso de Graduação da Faculdade A, de Cruzeiro.
GRADE CURRICULAR, FACULDADE A – ADMINISTRAÇÃO.
1º. PERÍODO

C/H

Contabilidade Introdutória

72

Filosofia e Ética

72

Fundamentos da Administração

72

Matemática

72

Português

72
4º. PERÍODO

Administração de Sistemas de
Informações
Gestão de Pessoas
Gestão de Produção
Gestão Financeira
Planejamento de Marketing
---------------------------------7º. PERÍODO

Contabilidade Gerencial
Direito Tributário
Gestão Estratégica
Logística
Responsabilidade Social e Governança
Corporativa

2º. PERÍODO

72
72
72
72
72
---C/H
72
72
72
72
72

72

Direito
Economia

72

Métodos e Técnicas de Pesquisa

72
72

Sociologia
Teorias de Administração

C/H

C/H

5º. PERÍODO
Administração Orçamentária e
Controladoria
Comportamento Organizacional
Direito do Trabalho
Gestão de Marketing
Gestão de Negócios

72
C/H
72
72
72
36
72
36

Libras
8º. PERÍODO
Empreendedorismo e Plano de
Negócios
Gerenciamento de Projetos
Pesquisa Operacional
Tópicos Especiais em Administração

3º. PERÍODO
Educação à distância

C/H
36
72

Estatística
Fundamentos de Marketing

72
36

Informática
Organização, Sistema e Métodos.
6º. PERÍODO
Economia Brasileira
Gestão de Custos
Gestão da Qualidade e Produtividade
Gestão de Recursos Materiais e
Patrimoniais
Planejamento Financeiro e Análise de
Capital de Giro

72
C/H
72
72
72
72
72

--------------------------------

C/H
72
72
72
72

-------------------------------

Fonte: As autoras (2018)

O Quadro 4 apresenta a grade curricular do Curso de Graduação da
Faculdade B, do município de Lorena. Observa-se que o Curso também possui 8
semestres, resultando em 4 anos, possuindo como disciplinas básicas antropologia
teológica e filosófica, leitura e produção de textos, matemática e outras disciplinas
específicas, como matemática para a administração, administração estratégica,
planejamento estratégico empresarial, gestão estratégica e laboratório de gestão.

Quadro 4: Grade Curricular do Curso de Graduação da Faculdade B, de Lorena.
GRADE CURRICULAR, FACULDADE B – ADMINISTRAÇÃO.
1º. PERÍODO

C/H

Antropologia Teológica e Filosófica

40

Contabilidade

40

Economia Brasileira

40

Fundamentos de Cálculo

40

Leitura e Produção de Textos: Princípios
Gerais

40

Matemática

40

Metodologia de Pesquisa

40

Teorias da Administração

40

4º. PERÍODO
Matemática Financeira
Análise de Demonstrações Financeiras
Macroeconomia
Gestão Estratégica de Pessoas
Estatística Aplicada à Administração
Administração Estratégica
Gestão de Estoques
Gerência e Decisões de Marketing
7º. PERÍODO
Estratégias de Negociação
Gestão da Inovação
Gestão Estratégica de Negócios
Gestão Socioambiental Empresarial
Libras
Logística Empresarial Integrada
Marketing Estratégico
Planejamento Tributário

C/H

2º. PERÍODO
Antropologia Teológica e Cultural
Matemática para Administração
Sociologia Aplicada
Economia Internacional
Gestão por Processos
Leitura e Produção de Textos: Escrita
Acadêmica
Contabilidade Gerencial
Fundamentos da Administração
5º. PERÍODO

C/H
40
40
40
40
40
40
40
40

40

40
40
40
C/H
40
40
40
40
40
40
40
40

Direito Empresarial
Mercado Financeiro e de Capitais
Planejamento e Controle da Produção
Projeto de Administração
8º. PERÍODO
Administração da Qualidade e
Produtividade
Gerenciamento de Projeto
Gestão de Varejo
Lab. de Gestão: empreendedorismo e
plano de negócios
Liderança e Desenv. Gerencial
Planejamento Financeiro e Controle
Prática Profissional
Tópicos de Administração

Fonte: As autoras (2018)

Estrutura e Estratégia Organizacional
Gestão Financeira e Orçamento
Logística de Suprimentos
Microeconomia
Planejamento Estratégico Empresarial

40
40
40
40
40

40

Administração de Sistemas de
Informações

40

40

Estatística

Análise de Investimentos e
Financiamento de LP

40

Contabilidade de Custos

40

C/H

40

40

Administração de RH

40

6º. PERÍODO

Administração da Produção e
Operações

Comportamento Organizacional

Administração de Marketing

C/H

C/H

40

40

3º. PERÍODO

40
40
40
40
40
40
C/H
40
40
40
40
40
40
40
40

Comércio Exterior
Direito do Trabalho
Formação de Preço de Vendas
Informação e Pesquisa de Marketing
Modelagem Matemática
Pesquisa Operacional
Sistemas de Info. Empresariais

40
40
40
40
40
40
40

O Quadro 5 aponta a grade curricular do Curso de Graduação da Faculdade
C, do município de Lorena. A grade curricular do Curso também foi estruturada para
se cursada no período 4 anos, pode-se observar as disciplinas específicas como
administração de produção e operações, administração mercadológica e
empreendedorismo.
Quadro 5: Grade Curricular do Curso de Graduação da Faculdade C, de Lorena.
GRADE CURRICULAR, FACULDADE C – ADMINISTRAÇÃO.
DISCIPLINAS

C/H

DISCIPLINAS

C/H

DISCIPLINAS

C/H

Administração de Produção e
Operações I

80

Administração de Produção e
Operações II

40

Administração da Cadeia de
Abastecimento e Logística I

80

Administração da Cadeia de
Abastecimento e Logística II

40

Administração de Recursos Humanos

80

Administração de Sistemas de
Informação I

40

Administração de Sistemas de
Informação II

40

Administração Financeira e
Orçamentária I

80

Estágio Supervisionado III

75

Administração Financeira e
Orçamentária II

80

Estágio Supervisionado I V

75

40

Estatística

80

40

Estratégia I

40

40

Estratégia II

40

----------------------------

--------

80

Filosofia e Ética

40

----------------------------

--------

Direito I
Direito II
Direito III
Economia I

Economia II

Eletiva I

Eletiva II

Eletiva III
Empreendedorismo
Estágio Supervisionado I

Estágio Supervisionado II

80

Jogos de Empresa I

40

40

Jogos de Empresa II

40

40

Administração Mercadológica I

80

40
40
75

75

Administração Mercadológica II
Antropologia Teológica I
Antropologia Teológica II

Atividades Complementares

Comércio Exterior
Contabilidade de Custos

Contabilidade I
Contabilidade II

80
40
40

300

40

80
80
40

Fonte: As autoras (2018)

O último curso estudado é apresentado no Quadro 6, da Faculdade D, do
município de Guaratinguetá. Por ser uma faculdade tecnológica a formação do Curso
consiste em 3 anos, conservando matérias básicas como sociologia tecnologia e
inovação, matemática, e tópicos específicos como administração geral, planejamento
e gestão estratégica e desenvolvimento de negócios.

Quadro 6: Grade Curricular do Curso de Tecnólogo da Faculdade D, de Guaratinguetá.
GRADE CURRICULAR, FACULDADE D – GESTÃO EMPRESARIAL.
1º. PERÍODO

C/H

Sociologia, Tecnologia e Inovação.

2º. PERÍODO

C/H

Comportamento Organizacional

3º. PERÍODO
Gestão de Marketing

Projeto Interdisciplinar I

Sociologia das Organizações

Métodos para a Produção de
Conhecimento

Estatística Aplicada a Gestão

Espanhol I

Economia

Projeto Interdisciplinar III

Contabilidade

Inglês III

Gestão Ambiental

Sistemas de Informação

Inglês II

Gestão de Pessoas

Matemática
Inglês I
Informática Básica I
Comunicação e Expressão
Administração Geral
4º. PERÍODO

Matemática Financeira

Projeto Interdisciplinar II
C/H

5º. PERÍODO

C/H

Fundamentos da Gestão de Qualidade
C/H

6º. PERÍODO

Gestão Financeira

Sistemas Integrados de Gestão

Inglês VI

Espanhol II

Projeto Interdisciplinar V

Negócios Internacionais

Inglês IV

Inglês V

Trabalho de Graduação

Direito Empresarial

Organização, Sistemas e Métodos.

Planejamento e Gestão Estratégica

Planejamento de Marketing

Projeto de Trabalho de Graduação

Comunicação Empresarial Geral

Logística

Gestão de Projetos

Análise de Investimentos

Projeto Interdisciplinar IV

Gestão da Produção

Projeto Interdisciplinar VI

---------------------

---------------

Desenvolvimento de Negócios

C/H

Fonte: As autoras (2018)

Analisando a grade de aula de cada instituição é possível constatar que as
mesmas seguem as exigências estabelecidas pelo MEC quanto à inclusão de
matérias básicas - desde o estudo de áreas de comportamento social até
aprendizagem de questões matemáticas e língua portuguesa – e matérias de cunho
característico da área de estudo – teoria da administração, gestão de pessoas,
administração financeira, gestão de produção e etc.
Dentre as 04 IES utilizadas na pesquisa, apenas a Faculdade C e a Faculdade
D apresentam em sua grade curricular matérias que transmitem incentivo constante,
em todos os semestres, a experiências de abrir e desenvolver um empreendimento,
como os Jogos Administrativos da Faculdade C, e o Projeto Interdisciplinar – presente
em todos os períodos – da Faculdade D. Produzir conteúdos que estimulem a
criatividade e forneçam base para a realização de um planejamento estruturado é a
função da aplicação dessas matérias no conteúdo programático do curso, como a
elaboração do plano de negócios, noções de informática, direito administrativo,
economia e contabilidade.
A aquisição desses conhecimentos se torna vital para a sentença da
qualidade de vida dos MEI, segundo dados do SEBRAE (2016) uma das principais

causas da mortalidade das empresas é a falta do plano de negócios, falhas na
gerencia estratégica, na administração de recursos financeiros, falta de conhecimento
legal e formação/capacitação na área de gestão de negócios. Esses índices, como
são possíveis verificar nos Quadros 3, 4, 5 e 6, são abordados dentro das disciplinas
estabelecidas na grade de cada Faculdade apontada.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisando os dados pesquisados para a realização deste artigo, mostra-se
que grandes partes dos Microempreendedores Individuais decidem entrar no mercado
para se reestabelecerem financeiramente, por conta da ausência de empregos, abrir
o próprio negócio se torna um fator de sobrevivência econômica. Em consequência,
há o despreparo profissional e a falta de conhecimento/capacidades técnicas
suficientes para manter o empreendimento funcionando, já que uma alta porcentagem
dos MEI não possui nenhum tipo de formação técnica, nem formação superior.
Este artigo exibe através da observação das grades curriculares das IES
(Faculdades que possuem no seu repertório cursos de administração e gestão
empresarial, dentro da Sub-Região 03 do Vale do Paraíba do Sul) a influência que o
estudo traz para a formação profissional do empreendedor. O grau de instrução
técnica especifica como contabilidade, administração estratégica, gestão financeira,
empreendedorismo e planejamento de marketing são essenciais para que o MEI seja
bem sucedido em sua iniciativa.
A experiência proporcionada por matérias como “laboratório de gestão:
empreendedorismo e plano de negócios”, oferecida pela Faculdade B,
“empreendedorismo e plano de negócios”, pela Faculdade A, são fundamentais para
que o sujeito obtenha noção prática da forma correta de se abrir um negócio.
Todas as Faculdades estudadas trazem no currículo do curso de
administração/gestão empresarial tópicos que apresentam, direta ou indiretamente, a
aplicação do conceito de empreendedorismo, destacam-se dentre elas a Faculdade
C e D, por manterem teoricamente a questão sendo abordada em todos os períodos
da graduação.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS IDOSOS COM IST EM UMA CIDADE
NO SUL DE MINAS
Maira Esthefany Pereira dos Santos
Letícia Elen Ribeiro
Ivandira Anselmo Ribeiro Simões
Neale Machado
RESUMO
Identificar o perfil epidemiológico dos idosos com infecções sexualmente transmissíveis em
uma cidade no sul de Minas Gerais. Estudo do tipo quantitativo, documental, descritivo e exploratório
realizado com 85 prontuários de idosos cadastrados na Unidade de Epidemiologia e do CAP no
município de Itajubá- MG, considerando o período de 2 anos, entre março de 2014 a março de 2016.
Foram identificados 22,35% idosos por IST, observou-se maior número de casos por Hepatites B e C
(44,44%), seguido por HIV/AIDS (38,89%), sífilis adquirida (16,67%) e não houve notificação para
síndrome do corrimento uretral masculino. Se faz necessário a formulação de políticas públicas
voltadas para a população idosa, ressaltando a importância de promoção da saúde, incluindo a temática
da sexualidade.
Palavras-chave: Idoso; Doenças Sexualmente Transmissíveis; Enfermagem em Saúde Pública.

ABSTRACT
To identify the epidemiological profile of elderly people with sexually transmitted infections in a
city in the south of Minas Gerais. A quantitative, documental, descriptive and exploratory study carried
out with 85 records of elderly individuals enrolled in the Epidemiology Unit and the CAP in the city of
Itajubá- MG, considering the period of 2 years, between March 2014 and March 2016. 22.35% of the
elderly were identified by STIs, more cases of hepatitis B and C were observed (44.44%), consecutived
by HIV / AIDS (38.89%), acquired syphilis (16.67%) and there was no notification for male urethral
discharge syndrome. it's necessary to formulate public policies aimed at the elderly population,
emphasizing the importance of health promotion including the theme of sexuality.
Keywords: Aged; Sexually Transmitted Diseases; Public Health Nursing; Public Policies.

1. INTRODUÇÃO
A população mundial idosa de 60 anos a mais, devido ao seu crescimento
acelerado isso faz com que o bem-estar da terceira idade se configure como um
desafio para a saúde pública global. Não distante desse desafio, o Brasil de acordo
com as projeções para 2050, apontam que a população brasileira será de 253 milhões
de habitantes, a quinta maior população do planeta (BRITO, 2008; OPAS, 2016).
Os mesmos autores afirmam que devido ao aumento da longevidade, as
facilidades da vida moderna, reposição hormonal e medicações para impotência, o
idoso tem vivenciado novas experiências sexuais, porém com práticas inseguras que
os tornam vulneráveis a contaminar-se pelo vírus do HIV e outras infecções
sexualmente transmissíveis.
O idoso e as práticas sexuais associados emergem ignorância e preconceito,
em que a educação direcionada a sexualidade é diversa, mas a abordagem na velhice
é mínima. O entendimento do idoso como um ser assexuado se faz presente na
literatura, a sociedade e os próprios profissionais de saúde raramente acreditam que
os idosos possam ser atingidos por alguma IST, pois os consideram como
sexualmente inativos (ELIOPOULOS, 2011; DORNELAS NETO, 2015).
Segundo Brasil (2017) as IST’s são agravos sujeitos a vigilância
epidemiológica, sendo de notificação compulsória nos serviços de saúde públicos e
privados em todo o território nacional, e nela consta a infecção pelo HIV e a AIDS,
Sífilis, Hepatites virais e Síndrome do corrimento uretral masculino. Os dados dos
boletins epidemiológicos apontam que as IST têm aumentado significativamente na
população brasileira, e no tocante à população idosa, as taxas de detecção também
tem adquirido esta proporção.
Diante do exposto, da escassez de estudos abordando a temática, torna-se
pertinente a investigação do estudo. Para tanto, este estudo tem por objetivo identificar
o perfil epidemiológico dos idosos com infecções sexualmente transmissíveis na
cidade de Itajubá-MG.
2. METODOLOGIA
O estudo trata-se de uma investigação de natureza quantitativa, documental,
descritiva e exploratória. Os locais de estudo foram o CAP- Centro de Assistência e
Prevenção à IST/AIDS, no município também referenciado como Centro de Testagem
e Aconselhamento (CTA) e a Unidade de Epidemiologia.
O material utilizado para os levantamentos dos dados foram os prontuários dos
usuários. Foram analisados 85 prontuários dos usuários idosos dentro do período de
2 anos, sendo de março de 2014 a março de 2016. Os instrumentos para coletar os
dados foram dois: 1º Formulário SI-CTA, uma ficha de triagem para elucidar as
características dos usuários idosos; e 2º Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN), que apontam as notificações por IST.
O projeto de pesquisa foi previamente enviado, analisado e devidamente
aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa da Faculdade Wenceslau Braz sob o
parecer consubstanciado nº 1.865.333/2016. Além disso, não foi necessária a
utilização do Termo de Consentimento Livre e esclarecido por se tratar de um estudo
realizado com prontuários, os dados foram analisados de formal global sem a
identificação dos usuários, de acordo com a resolução 466/12 do Conselho Nacional
de Saúde.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O CAP-Itajubá-MG registrou em seu sistema no período de março de 2014 a
março de 2017, um total de 2.712 atendimentos aos usuários, sendo apenas 85
usuários idosos contemplados no sistema.
Gráfico 1: Usuários do CAP de março 2014 a março 2016 de Itajubá- MG

Usuários
idosos
3,14%

Demais
usuários
96,86%
Fonte: das autoras

De acordo com Pilger; Menon; Mathias (2013) a população idosa é grande
usuária dos serviços de saúde, principalmente os serviços públicos, sendo esta
população a maior demanda de usuários. Uma realidade com tendência a
intensificação devido ao aumento da longevidade da população brasileira.
Porém, é observado que o serviço de saúde destinado à prevenção e
tratamento das IST não se configura dentro da procura dos idosos, sendo 3,14%
correspondente a essa população.
Uma possível justificativa de Amor et al. (2017) para a baixa procura deste
serviço seria porque os idosos têm menos conhecimento sobre as IST e menor
preocupação com a AIDS se comparados aos jovens, além de sofrerem com
preconceito, aliado à falta de informação, determinando atitudes comportamentais que
exacerbam a vulnerabilidade do idoso para as IST.
Na Tabela 1, estão descritas as características dos 85 usuários idosos do CAP
de Itajubá-MG, sabe-se que o serviço trabalha com a demanda encaminhada de
outros serviços de saúde e a demanda espontânea.

Tabela 1: População idosa atendida no CAP de Itajubá-MG encaminhada de outros serviços e
demanda espontânea, 2014/2017, n=85
Características

n

%

Idade
60 a 69 anos
70 a 79 anos

57
25

67,06 %
29,41 %

80 a mais

3

3,53%

Sexo
Feminino

26

30,59%

Masculino

59

69,41%

1 a 3 anos
4 a 7 anos
8 a 11 anos

9
34
18

10,59%
40,00%
21,18%

12 a mais

21

24,71%

Não informado

3

3,53%

Raça
Branca
Preta

62
9

72,94%
10,59%

Parda

14

16,47%

Urbana

76

89,41%

Rural

9

10,59%

Total

85
Fonte: das autoras

100,00%

Escolaridade

Zona

Quanto às características da população idosa atendida (TAB. 1), constatou-se
que os usuários em sua maioria com faixa etária entre 60 a 69 anos (67,06%), e eram
do sexo masculino (69,41%).
Neste estudo, a maior procura pelo serviço de testagem e aconselhamento por
sexo, mostrou maior frequência de pessoas do sexo masculino, o que vem a confirmar
os dados obtidos em um estudo realizado no município de Passos-MG: entre 113
usuários, 74,34% eram do sexo masculino e 74,34% correspondia à idade entre 60 a
70 anos.
Quanto à escolaridade, prevaleceu o ensino fundamental com 4 a 7 anos de
estudo (40,00%), da raça branca (72,94%) e moradores de zona urbana (89,41%).
No tocante à escolaridade, o ensino fundamental (4 a 7 anos de estudo) foi o
de maior predominância dos prontuários analisados. O baixo nível de escolaridade,
como o encontrado neste trabalho, corrobora com outros estudos que é um indicador
importante para o aumento das taxas de idosos infectados por IST. As pessoas com
menor tempo de estudo tendem a assimilar as informações de forma inadequada,
tornando deficiente a apreensão do conhecimento sobre a doença, e acredita-se que
a escolaridade é uma variável importante de estratificação social, tornando os
indivíduos com menor escolaridade mais vulneráveis às IST (ALENCAR; CIOSAK,
2015).

Na variável raça, há uma predominância da raça branca 72,4%, seguido da
parda 16,47%. Contudo, este achado vai de encontro com o resultado encontrado em
um serviço de Dermatologia Sanitária por Marchezini et al. (2018) por notificação das
IST/AIDS destacou- se a raça branca 75,2% seguida da parda 15,6%.
Tabela 2: Características da população idosa atendida do CAP de Itajubá-MG por demanda
espontânea que realizaram triagem pela ficha CTA, 2014/2017, n= 66
Características
n
%
Origem da clientela
Serviço/ profissional de saúde
34
51,52%
Amigos/ usuários do serviço
23
34,85%
Jornais/ rádio/ televisão
3
4,55%
Material de divulgação
3
4,55%
Campanha
1
1,52%
Não informado
2
3,03%
Estado civil
Casado/amigado
30
45,45%
Separado
14
21,21%
Solteiro
12
18,18%
Viúvo
8
12,12%
Não informado
2
3,03%
Risco/exposição
Relação sexual
56
84,85%
Acidente ocupacional
4
6,06%
Acidente perfurocortante
3
4,55%
Material biológico
1
1,52%
Transfusão sanguínea
1
1,52%
Não informado
1
1,52%
Motivo da procura
Prevenção
36
54,55%
Exposição à situação de risco
17
25,76%
Suspeita de DST
3
4,55%
Encaminhado por clínica de recuperação
3
4,55%
Encaminhado por serviço de saúde
3
4,55%
Testagem para hepatite
2
3,03%
Encaminhado por banco de sangue
1
1,52%
Não informado
1
1,52%
Ocupação
Aposentado
20
30,30%
Do lar
5
7,58%
Pintor
3
4,55%
Pedreiro
3
4,55%
Guarda
3
4,55%
Serviços Gerais
3
4,55%
Trabalhador doméstico
2
3,03%
Desempregado
2
3,03%
Porteiro
2
3,03%
Engenheiro
2
3,03%
Não informado
4
6,06%
Outras*
17
25,76%
Total
66
100,00%

Fonte: das autoras
Nota: dados obtidos do Formulário SI-CTA
* Faxineiro, motorista, auxiliar de cozinha, técnico em enfermagem, caseiro, técnico em
instrumentação, monitor de creche, industriário, servente de obras, astrônomo, auxiliar de
consultório dentário, lavrador, técnico em mecânica, torneiro mecânico, vendedor, auxiliar de
enfermagem e comerciante.

Verificou-se que foi realizada a triagem e a testagem rápida para HIV, sífilis,
hepatites B e C nos usuários de demanda espontânea encaminhados de outros
serviços, ao todo somavam-se 85 idosos, dentre os quais 22,35% foram identificados
com IST.
Devido um único caso ser definido como cicatriz sorológica de sífilis, esta ficha
não pôde ser contemplada como um caso novo de infecção e não gerou a notificação.
Portanto 18 fichas foram validadas e notificadas para as IST’s, ou seja, casos positivos
de IST, sendo: 7 fichas para HIV/AIDS (38,89%), 8 fichas para Hepatites virais, 3
fichas para sífilis adquirida (16,67%) e não houve ficha de notificação para corrimento
uretral masculino.
Ao analisarmos as características por notificação de IST, podemos observar
que no HIV/AIDS evidenciou a idade entre 60 a 69 anos (7), mais homens do que
mulheres (5:2), da raça branca se comparada à preta (4:3) e escolaridade predominou
o ensino fundamental do que as demais escolaridades (4:3).
Em relação ao HIV/AIDS corrobora com outros estudos que afirmam que a
AIDS no idoso tem o perfil mais prevalente no idoso sexo masculino, branco e entre
60 e 69 anos. (16,14). Além disso, os boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde
apontam que nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, há um predomínio de homens com
HIV/AIDS em comparação com as demais regiões.
No que se refere às notificações de sífilis adquirida, evidenciou-se que todos
eram do sexo masculino (3), maioria entre 60 a 69 anos do que 70 a 79 anos (2:1), da
raça branca se comparada a preta (2:1) e do ensino fundamental se comparado as
demais escolaridades (2:1).
Não houve na literatura consultada, estudos sobre a sífilis adquirida no idoso,
para que pudéssemos comparar as evidências entre os perfis. Há na literatura o
predomínio da abordagem do HIV/AIDS em idosos e acerca da sífilis adquirida em
gestantes e posteriormente a sífilis congênita. Analisando a série histórica dos casos
notificados de sífilis adquirida no Brasil de 2010 a 2016, observa-se que mais da
metade dos casos ocorreram em homens8.
Em relação às Hepatites virais B e C, verificou-se ainda que em sua maioria
eram de 60 a-69 anos do que 70 a 79 anos e 80 a 89 anos (6:1:1), do sexo feminino
se comparado ao masculino (7:1), da raça branca se comparada a preta (7:1), e a
escolaridade também sobressaiu o ensino fundamental do que as demais
escolaridades (5:3).
Embora os usuários do CTA do sexo feminino fossem menores que o do sexo
masculino, os dados deste estudo apontam um maior número de notificação entre as
mulheres para as hepatites virais B e C. Um dado semelhante foi encontrado por
Barcos (2013) em uma pesquisa com idosos que destacou as mulheres sendo as mais
diagnosticadas entre as hepatites B e C
O enfermeiro que atua na atenção primária/ básica em saúde, deve reconhecer
e associar as temáticas: idoso, sexualidade e IST. Esta associação permitirá que a

população idosa tenha uma abordagem com orientações referentes aos métodos de
transmissão das IST, as formas de prevenção, e que também seja informada sobre o
serviço oferecido pelo CTA. Ele também deve atuar frente aos programas de saúde
dos SUS (saúde da criança, do homem, da mulher), porém deve despertar para a
temática IST no idoso e não apenas nas pessoas em fase reprodutiva.
Em relação às limitações do presente estudo, aponta-se que a utilização de
dados secundários não permite que os pesquisadores controlem prováveis falhas
resultantes de digitação e registro, falta de preenchimento dos campos das fichas que
dificulta a execução de um banco de dados completos para a análise, além de
possíveis subnotificações. Contudo, os dados permitiram o alcance do objetivo
proposto.
4. CONCLUSÃO
Através desse estudo foi possível observar que a procura do serviço do CTA
entre os usuários idosos é de 3,14% uma pequena parcela se comparada às demais
faixas etárias, porém 22,35% dos mesmos foram notificados com IST. Ainda que os
usuários informassem que foram em busca do atendimento de prevenção, 84, 85% já
havia sido exposta à uma relação sexual sem proteção.
Ficou evidente que as Hepatites virais B e C são os agravos que mais
acometem os idosos, seguido do HIV/AIDS e sífilis adquirida. Torna-se oportuno
também destacar que o município é provido de ampla cobertura dos convênios
particulares de saúde, a partir das consultas, diagnósticos e tratamentos realizados
na rede privada e infere-se que o número de idosos com IST pode ser maior do que o
elucidado neste estudo.
Espera-se que este estudo venha somar ao resultado de outros para que se
tenham dados que servirão para a formulação de políticas públicas voltadas para a
população idosa com IST, ressaltando a importância da promoção da saúde incluindo
a temática da sexualidade.
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RESUMO
A imagem da mulher em nossa sociedade contemporânea, vem conquistando cada vez mais
espaço e mudando uma visão de sexo frágil. Desde os tempos antigos, o gênero feminino, era retratado
como um ser incompleto e muitas vezes marginalizadas. O estereótipo introduzido em nossa sociedade
dificulta as mulheres a mudar essa imagem preconceituosa fazendo criar uma guerra de gênero para
assim serem aceitas e respeitadas. No mundo do esporte, esse rótulo também prejudica a pratica de
certos esportes como o futebol. O esporte mais praticado pelo brasileiro deixa a desejar quando uma
mulher busca treinar e se torna uma profissional do ramo. Escrever sobre as mulheres queiram praticar
o futebol significa apresentar fatos pertinentes, ideias, perspectivas para todos que buscam refletir
sobre o mundo contemporâneo ou procurem nele interferir.
Palavras-chave: Futebol Feminino, Mídias, Preconceitos.

ABSTRACT
The image of the woman in our contemporary society has been conquering more and more
space and changing a vision of fragile sex. Since ancient times, the female gender was portrayed as an
incomplete being and often marginalized. The stereotype introduced in our society makes it difficult for
women to change this prejudiced image by creating a gender war in order to be accepted and respected.
In the world of sports, this label also harms the practice of certain sports like football. The sport most
practiced by the Brazilian leaves to be desired when a woman seeks to train and becomes a professional
of the branch. Writing about women want to play football means presenting relevant facts, ideas,
perspectives for all who seek to reflect on the contemporary world or try to interfere.
Keywords: Women's Football, Media, Prejudice.

1. INTRODUÇÃO
O mundo contemporâneo vem se modificando em relação a imagem da mulher
em nossa sociedade. A luta por igualdade salarias e direitos trabalhistas vem sendo
habitual em debates e roda de conversa em todo o mundo. Essa luta já cruzou
praticamente todas as fronteiras e fazendo assim valer o direito a democracia. O início
desse conflito de gêneros começou no século XIX com primeira onda feminista as
mulheres na Europa, lutavam pelo direito do voto.
O primeiro país a permitir voto de mulheres em eleições foi em 1893, na Nova
Zelândia. Os protestos encabeçados pela Katherine Wilson Sheppard obtiveram um
resultado importantíssimo, pois conseguiu reunir mais de 30 mil assinaturas, para que
o parlamento mudasse a lei eleitoral. Esse movimento inspirou diversas mulheres ao
redor do mundo e deram início a protesto que dessem a mesma voz. No Brasil, a
mobilização para atais atos sejam implantados no país, teve início em 1926, quando
Celina Guimarães Viana, que invocou o artigo 17 da lei eleitoral do Rio Grande do
Norte, porém essa grande vitória foi desposta no ano seguinte.
A grande vitória das mulheres veio em um decreto que diz:
Art. 1º Este Código regula em todo o país o alistamento eleitoral e as eleições
federais, estaduais e municipais.
Art. 2º E' eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado
na forma deste Código (BRASIL, 1932 p1)

Essa luta comoveu o poeta Carlos Drummond de Andrade que escreveu um
poema a “mulher eleitora”.
Mietta Santiago
loura poeta bacharel
Conquista, por sentença de Juiz,
direito de votar e ser votada
para vereador, deputado, senador,
e até Presidente da República,
Mulher votando? (ANDRADE,2006, p.1163-1164).
Essa mudança também vem surtindo efeitos e trazendo oportunidades para
surgirem grandes atletas em diferentes modalidades. O futebol feminino é um exemplo
disso.
Nos Estados Unidos, a modalidade já está consagrada em todas as esferas.
Em boa parte das universidades americanas, a prática do esporte é um dos fatores
que leva várias atletas em busca de uma bolsa de estudo para poder jogar
representando a instituição e cursando o ensino superior. No Brasil, essa realidade já
não é a mesma. A modalidade no país é mais desenvolvida no gênero masculino,
onde diversas empresas patrocinam milhões de reais para que sua logo marca seja
vinculada ao esporte. “Já os outros quatro patrocinadores de 2017 (Ambev, Chevrolet,
Itaú e Vivo) renovaram e seguirão com a Globo em 2018. Cada uma das cotas de
patrocínio tinha valor de tabela de 230 milhões de reais”, afirma Gianela (20017).
Apesar do pouco apoio dado ao futebol feminino, grandes atletas se
destacaram e conquistaram o mundo. O exemplo disso é a Marta, cinco vezes eleitas
pela FIFA como a melhor do mundo. Além disso, vários times ganharam diversos

títulos de expressão, como o São José futebol clube, onde é tri campeã da
Libertadores e da copa do mundo de clubes de futebol feminino.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O presente capitulo abordará a fundamentação teórica referente ao tema de
discussão proposto pelos autores neste trabalho. Os temas perpassarão por: A mulher
e o preconceito no esporte.
2.1 A mulher e o preconceito no esporte
Os preconceitos com o futebol feminino começam bem antes mesmo da prática
se tornar profissional, como um jornal da época relatou logo após a primeira partida
entre mulheres serem realizadas.
Verdade, jovens homens correriam mais e bateriam mais forte, mas, além
disso, eu não posso acreditar que eles mostrariam qualquer outro
conhecimento maior ou habilidade na execução. Eu não penso que o futebol
feminino deva ser extinto por causa de importantes artigos escritos por velhos
homens sem simpatia por tanto pelo futebol como um jogo quanto pelas
aspirações de jovens mulheres. Se o futebol feminino morrer, será uma morte
difícil. (Barlem, 2018,).

Aqui no Brasil o caminho para que a popularização do futebol feminino
crescesse, teve que quebrar ainda mais tabus que já girava em torno do esporte, além
das questões sobre as mulheres não serem capacitadas para realizarem as ações do
futebol. No Brasil ainda tinha a questão social envolvida. Em “Futebol, Carnaval e
Capoeira – Entre as gingas do corpo brasileiro”, escrito por Heloisa Bruhns (2000), os
homens da elite brasileira começaram a pratica do futebol no século 19 no Rio de
Janeiro e em São Paulo, em paralelo a isso as mulheres que começaram a praticar
futebol vinham das classes menos favorecidas, com isso elas que jogavam futebol,
segundo a escritora, eram consideradas “grosseiras, sem classe e malcheirosas”
(BRUHNS, 2000). Enquanto as burguesas eram dadas os papeis de torcedores, já
que as partidas realizadas entre homens se faziam grandes eventos.
Algumas histórias foram contadas ao longo dos anos, como sendo a primeira
partida realizada oficialmente do futebol feminino no Brasil, porém segundo Oliveira
(2018) algumas delas acabaram sendo descobertas como falsas. Em 1913, um evento
beneficente foi considerado por muito tempo como a primeira partida oficial realizada
no Brasil, mas alguns anos depois descobriu-se que as “mulheres” que participaram
do evento era o time do Sport Club Americano, campeão paulista aquele mesmo ano,
que se vestiram de mulheres e participaram da partida juntos com mulheres da época.
Mas, hoje oficialmente, a primeira partida realizada entre mulheres no Brasil,
aconteceu em 1921, entre o time das senhoritas dos bairros, Tremembé e Cantareira
(hoje bairro Santana), localizada na zona norte de São Paulo. Na história do Brasil o
maior acontecimento contra a realização do esporte no Brasil, acontece já era Vargas.
No dia 14 de abril de 1941, criou-se o decreto Lei-3199 que segundo Assumpção
(2003) proibia a pratica de esportes que não eram consideradas não compatíveis com
a “natureza feminina”, entre eles estavam o futebol. Por muitos anos, esse decreto
continuava valido, o que atrasou o desenvolvimento no país ainda mais. Já que além
dos preconceitos que vinham por somente serem mulheres e o meio social, uma lei

entraria em vigor proibindo a pratica por mulheres, decreto que só seria revogado no
ano de 1979.
Entre esses anos, como escrito por Papel (2018) o Araguari Atlético Clube se
tornou a primeira equipe de futebol feminino no Brasil. O time surgiu quando uma
escola de Araguari no triangulo mineiro, para se salvar de sua falência, foi até o time
da cidade o Araguari Atlético Clube, onde a então diretora da escola propôs ao clube
uma partida beneficente em prol da escola, onde uma partida normal pela época entre
homens foi descartada, e assim surgiu a ideia entre fazer uma partida entre mulheres,
o que deu certo e ali praticamente surgiu a primeira equipe de futebol formadas por
mulheres no Brasil em 1958. E o sucesso foi tanto que a equipe realizou outras
partidas em diversas cidades e estados. Porém o decreto feito por Getúlio Vargas
onde em um convite realizados para participarem de partidas internacionais teve que
ser canceladas por ser uma prática proibida segundo a lei.
Por muitos anos essa prática esportiva foi considerada inapropriada para ser
realizadas por mulheres, mas ao longo dos anos foram ganhando espaço. Só em 1969
o ramo do futebol feminino foi regularizado pela Football Association, entidade que
controlava o futebol na Inglaterra. Em 1971 a UEFA decidiu promover a prática a
serem realizadas por mulheres na Europa.
Nos dias atuais, o futebol feminino se tornou tão grande e popular quanto o
esporte realizado por homens. Mais ainda enfrentam grande preconceito ao que
condiz com a parte financeira. Segundo Ribeiro (2016), a diferença começa no salário,
para a mesma prática onde uma mulher não ganha 1/10 do salário de um homem.
Atualmente a mulher mais bem paga no futebol é Alex Morgan, que defende o Lyon
da França, a norte-americana ganha cerca de US$ 650 mil (equivalente a cerca de R$
2,12 milhões) por ano, mais premiações. Já entre os homens Neymar está em 1º no
ranking, com o salário astronômico de R$ 137 milhões por ano, onde o atacante ganha
5 vezes mais Morgan.
Além da diferença salarial outro fato que tem grande relevância no cenário do
futebol feminino é a pequena estrutura dada aos clubes de menor porte.
Financeiramente o Brasil vive crise há alguns anos e isso afeta a todos no país
inclusive aos meios esportivos. Onde uma equipe de menor porte não dá espaço ao
futebol feminino por não ter condições financeiras para contratar uma equipe. Já que
a prioridade é ao esporte masculino. Além de todas essas diferenças a parte das
mídias como, patrocinadores e televisão, procura dar espaço ao esporte somente
realizado por homens.
Cada vez mais esses paradigmas estão sendo deixados para trás, uma longa
caminhada já foi feita para que as mulheres obtivessem as conquistas até hoje, porém
ainda a uma grande divisão entre o esporte praticado por mulheres e entre os homens.
Muitos preconceitos foram deixados, mas ainda muitos perseguem até os dias atuais.
Esperamos que um dia a igualdade prevalecesse e que os direitos sejam para todos.
2.2 A importância da mídia no esporte
A mídia é o universo cultural em que as novas gerações socializam-se no
esporte. A TV é o veículo que mais influência a cultura, por ser o meio que agrega em
torno dele o maior número de pessoas. Por isso, é necessário destacar a importância
da mídia para manutenção e divulgação do esporte. Sem a transmissão da mídia, as
informações sobre o esporte, não teria tanta repercussão e expressão. Os esportes
teriam menos atletas e as competições ocorreriam de forma precária com um público

bem reduzido. Assim, por falta de divulgação e patrocínio, os esportes não se
desenvolveriam.
Com a mídia, os esportes ganharam uma grande repercussão, impulsionada
pela difusão dos meios de comunicação. O espaço proporcionado por ela transformou
a prática esportiva em grandes eventos, gerando grandes investimentos no cenário
internacional. É fato que a popularização do esporte no mundo moderno culminou com
o avanço e desenvolvimento das mídias. Diante disso, o esporte e os meios de
comunicação se influenciaram (e se influenciam) mutuamente nas esferas econômica,
social, política, etc, como citou Briggs; Burke (2004).
Quando o assunto é o futebol feminino no Brasil, parece que a história muda.
Estudos apontam que há um “reclame” por parte da sociedade, principalmente por
meio da mídia, por atletas do esporte que participam direito ou indiretamente dessa
prática. Goellner (2005) contribui para entender do que se trata esse “reclame”, ao
dispor sobre o contexto geral de “sombras” no qual o futebol feminino se encontra,
reiterando que:
[...] há muito tempo que as mulheres protagonizam histórias no futebol
brasileiro ainda que tenham pouca visibilidade, seja na mídia esportiva, no
cotidiano dos clubes e associações esportivas, na educação física escolar ou
nas políticas públicas de lazer. (GOELLNER, 2005, P.143)

2.3 Luciano do Valle o “porta voz” do esporte feminino no Brasil
Luciano do Valle construiu perspectivas novas de comunicação do esporte, ele
viu potencial de mídia em que havia em alguns esportes e colocou isso a disposição
do público com suas narrações. Com suas narrações, ele aproximava o público e os
atletas, transmitindo muito emoção e alegria para os amantes do esporte.
O narrador começou sua carreira, na rádio Educadora, em Campinas, cidade
onde nasceu. Depois, passou pela rádio Brasil e em 1986, foi trabalhar na rádio
Nacional. Chegou na TV em 1974 através da Rede Globo, onde, narrou as Copas de
1978 e 1982 e as Olimpíadas de 1976 e 1980. No ano de 1983, chegou ao grupo
Bandeirantes e iniciou uma grande transformação na transmissão esportiva na TV.
O programa “Apito Final”, criado por ele, teve maior audiência na TV. O formato
do programa era um debate esportivo, com a participação de grandes personalidades
do esporte, com muitas discussões, abordagens e questionamentos sobre o esporte.
O programa teve grande sucesso, pois, era algo inovador para a época.
O futebol feminino teve uma grande visibilidade, principalmente com a
conquista da medalha de prata nos jogos Olímpicos de Atenas em 2004; a conquista
da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos em 2007; o vice-Campeonato
Mundial em 2007 e a conquista do título de melhor jogadora do mundo por Marta em
2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesar de toda a luta em que as mulheres lutam pelo esporte, muitas
conquistam foram obtidas, como a popularização do esporte entre as mulheres no
Brasil, principalmente pelas conquistas individuais, da considerada a maior atleta do
futebol feminino, a Marta, muitas outras mulheres começaram a praticar o esporte.
Outro fato que deve ser levado em consideração e a atenção que os meios de
comunicação começaram a dar ao futebol realizado pelas mulheres, principalmente
com a ajuda do comentarista e apresentador Luciano do Valle que começou a

transmissão dos jogos das mulheres. Quando as partidas foram televisionadas, como
a copa do mundo feminino, muitas marcas de material esportivo começaram a iniciar
investimentos em times de futebol feminino. O que foi um grande passo para a
realidade que temos hoje no esporte.
Embora muitas conquistas tenham sido feitas, ainda estamos distantes do que
seria o ideal para que a profissão fosse valorizada como deve. A diferença de
investimentos entre homens e mulheres no futebol ainda é exorbitante, sendo que
muitos clubes ainda não têm recursos financeiros para darem estruturas às atletas. O
que acarreta em muitas mulheres desistirem da carreira como atleta.
Esperamos que com os avanços que as mulheres obtiveram ao longo dos anos,
a igualdade entre os sexos no futebol. Que as mulheres consigam iniciar e ter
sequência em sua carreira, ajudando ainda mais o crescimento e o reconhecimento
das atletas.
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O USO DE FILTRO SOLAR PELA POPULAÇÃO IDOSA DE UMA
UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA
Maria Carolina de Aquino Vieira
Profa. Dra. Cláudia Lysia de Oliveira Araújo
RESUMO
O estudo realizou-se com 14 idosos de uma universidade do Vale do Paraíba, com o objetivo de
investigar a frequência de uso do filtro solar no dia a dia, qual o conhecimento desse público acerca do
seu uso adequado e se os participantes se consideram informados acerca do assunto da proteção
solar. Os resultados alcançados concluem que esses idosos fazem uso frequente e adequado do filtro
solar, além de julgarem possuir conhecimento suficiente sobre o assunto.
Palavras-chave: Fotoproteção, Filtro Solar, Idosos.

ABSTRACT
The study was carried out with 14 elderly individuals from a university in Vale do Paraíba, Brazil, with
the objective of investigating the frequency of day-to-day use of sunscreens on the subject of sun
protection. The results obtained concluded that the ancients made frequent and adequate use of the
sunscreen, in addition to judging enough of them on the subject.
Key-words: Photoprotection, Sunblock, Elderly.

1. INTRODUÇÃO
Muito se sabe, atualmente, sobre os benefícios dos raios solares para a saúde
humana. Eles são transmissores diretos de vitamina D, nutriente essencial para o bom
funcionamento do organismo, que atua no metabolismo de insulina, regulação de
minerais, no sistema imunológico, cardiovascular e músculo-esquelético, entre outras
funções, sendo absorvida em grande parte pelo organismo através da luz solar
(OLIVEIRA et al., 2014). No entanto, o excesso de exposição aos raios solares
ultravioletas (UV) é uma das maiores causas de alterações cutâneas no organismo
humano, sendo a principal delas a neoplasia (o câncer de pele) (BARDINI,
LOURENÇO, FISSMER, 2012). O câncer de pele é consequência da mutação do DNA
humano e do processo inflamatório resultante da exposição cumulativa aos raios UV
(BARDINI, LOURENÇO, FISSMER, 2012), sendo o tipo “não melanoma” o mais
frequente no Brasil (RIZZATTI, SCHNEIDER, D’ORSI, 2011) e correspondente a 25%
do total de tumores malignos registrados no país, devido ao fato da população se
expor ao sol de forma irracional e não fazer uso adequado dos “fotoprotetores”
(GONZAGA et al., 2012).
A fotoproteção consiste em um conjunto de fatores que visam amenizar os
efeitos dos raios UV sobre a pele, através do uso de equipamentos protetores como
roupas, bonés, guarda sol (GONZAGA et al., 2012) e, principalmente, com o uso do
fotoprotetor tópico (filtro solar). Ainda segundo Gonzaga et al. (2012, p.15), “os filtros
solares reduzem a penetração dos raios ultravioletas solares na pele, pela reflexão ou
por absorvê-las”, impedindo assim um adoecimento e envelhecimento precoce da
pele.
O processo de envelhecimento da pele é concomitante ao processo de
envelhecimento cronológico do ser humano, e o maior número de alterações
fisiológicas do tecido cutâneo ocorrem durante a fase da terceira idade (GARBACCIO,
FERREIRA, PEREIRA, 2016), e, por isso, ressalta-se que tal público requer maiores
atenções em relação ao cuidado com sua pele. Durante seu processo de
envelhecimento, o idoso apresenta inúmeras modificações fisiológicas em seu tecido
cutâneo, como uma barreira epitelial mais fraca contra fatores externos,
termorregulação insuficiente para lidar com o calor, diminuição da elasticidade, entre
outras (GARBACCIO, FERREIRA, PEREIRA, 2016), alterações que tornam sua pele
mais vulnerável a sofrer com fatores externos como a luz solar. Somado ao processo
natural de envelhecimento cutâneo que acomete a população idosa, encontram-se os
hábitos de vida da terceira idade, como exposição ao sol pela manhã ou até mesmo
o trabalho exposto ao sol, (RIZZATTI, SCHNEIDER, D’ORSI, 2011), costumes que
expõem a população idosa a altos índices de radiação UV e culminam no
envelhecimento dermatológico da pele.
O envelhecimento da pele, do ponto de vista dermatológico, segundo
Garbaccio, Ferreira e Pereira (2016, p.46):
É causado por dois fenômenos distintos (intrínsecos e extrínsecos). O
fenômeno intrínseco está relacionado aos efeitos cronológicos e genéticos na
pele e nos tecidos adjacentes, que se tornam desidratados, ásperos e
flácidos. O fenômeno extrínseco está vinculado a hábitos de vida e fatores
ambientais.

Ou seja, os raios UV apresentam-se como potenciais comprometedores
extrínsecos da saúde da pele do idoso, posto que são considerados como os

principais fatores externos desencadeadores de neoplasias cutâneas e que se
encontram em inúmeros fatores ambientais aos quais o público idoso se expõe
diariamente (CORTEZ et al., 2016). É, portanto, de suma importância o uso dos
fotoprotetores por esse público, sendo a fotoproteção tópica apresentada como uma
das mais eficazes, visto que permite a prevenção e diminuição dos efeitos deletérios
na saúde do idoso em seus diversos sistemas, inclusive o tegumentar – que já se
encontra fragilizado devido à idade avançada (DUTRA et al., 2013).
Para que a população idosa faça uso contínuo do filtro solar de forma eficaz e
tome conhecimento sobre sua importância, faz-se necessária uma orientação
preventiva eficaz acerca da importância da fotoproteção tópica no combate ao câncer
de pele (GONZAGA et al., 2012), bem como a orientação sobre as condições gerais
de sua aplicação, horários em que deve ser realizada, condições de armazenamento
(CORTEZ et al., 2016) e o fator de proteção solar (FPS) adequado a cada tipo de pele
- que deve ser de valor mínimo 15 (RIZZATTI, SCHNEIDER, D’ORSI, 2011). No
entanto, através da análise da literatura, sabe-se que muitos idosos ainda não
tomaram o devido conhecimento e preparo acerca da importância e aplicação do filtro
solar, que deve ser correta, diária e incluir até mesmo os rápidos períodos de
exposição aguda ao sol (BARDINI, LOURENÇO, FISSMER, 2012), dada a falta de
orientação adequada de profissionais acerca de seu uso correto (CORTEZ et al.,
2016), falta de campanhas educativas públicas e do barateamento dos produtos de
modo que possibilite todas as pessoas a os utilizarem de forma habitual (BARDINI,
LOURENÇO, FISSMER, 2012), entre outros motivos que acabam por não esclarecer
totalmente a população idosa sobre a importância do filtro solar ou não permitir o
acesso a esse fotoprotetor. A falta de orientação adequada deve ser vista como um
entrave na saúde pública, visto que a orientação acerca da relação entre sol e câncer
de pele e a aplicação de filtros solares é um dos assuntos de prevenção primária na
saúde que deveria ser levada a todos (BARDINI, LOURENÇO, FISSMER, 2012), com
o objetivo de reduzir a morbidade e aumentar a sobrevida do paciente (RIZZATTI,
SCHNEIDER, D’ORSI, 2011) antes mesmo do aparecimento de doenças.
2. METODOLOGIA
O estudo possui natureza descritiva, quantitativa e exploratória, realizado com
idosos de uma Instituição de Ensino Superior localizada no Vale do Paraíba, em um
curso conhecido por FATI (Faculdade da Terceira Idade).
A população do estudo foi de 16 idosos entre 61 até 86 anos de idade, sendo
todos os participantes do sexo feminino.
Antecedendo a coleta de dados, o projeto de pesquisa foi encaminhado ao
Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Teresa D’Ávilla, de forma
a respeitar os preceitos éticos de pesquisa que envolvem seres humanos de acordo
com a lei 466/12, sendo aprovado pelo parecer número 2.567.475.
O instrumento para coleta de dados consistiu em um questionário contendo 22
questões de múltipla escolha, envolvendo questões sobre a idade do participante, sua
cidade de residência, etnia na qual se consideravam inseridos, presença ou não de
histórico pessoal e/ou pessoal de câncer de pele, presença ou não de histórico familiar
de outros tipos de câncer, quadro presente ou passado de alergia a algum filtro solar,
principal meio de divulgação por onde tomam nota da importância da proteção solar,
se já receberam orientações gerais sobre os filtros solares de profissionais da saúde,
se já participaram ou observaram alguma campanha pública que tratasse sobre a

importância do filtro solar, conhecimento ou não da associação existente entre
exposição solar e risco de câncer de pele, classificação do conhecimento dos
participantes acerca do uso adequado do filtro solar e seus benefícios a saúde
(classificados em “excelente”, “bom”, “regular” e “ruim”), acessibilidade ao preço dos
filtros solares disponíveis no mercado, se a aplicação do filtro solar é realizada em
dias nublados também ou apenas em dias ensolarados, principais regiões onde
realizam a aplicação, se o filtro solar é utilizado antes de exposições rápidas ou
apenas antes de exposições prolongadas ao sol, frequência de reaplicação, horários
mais frequentes de exposição ao sol no período da manhã e da tarde, qual o FPS
mais utilizado pelos participantes e quais os critérios levados em conta ao adquirir
algum filtro solar no mercado.
Foi oferecido a cada um dos participantes o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, sendo automaticamente excluídos do estudo aqueles que não
concordaram com o termo. Após a aplicação do questionário, as respostas marcadas
pelos participantes foram devidamente tabuladas em uma planilha do excel para a
análise dos dados. Os coeficientes média, mediana e moda foram calculados, a fim
de estabelecer os conceitos prevalentes entre os participantes envolvidos.
O estudo não envolveu qualquer tipo de risco para a população, visto que
apenas teve como objetivo investigar e informar se há o uso adequado do filtro solar
em alunos da terceira idade. Possui apenas caráter informativo, sem envolver a
aplicação de nenhum produto na pele, com o benefício de informar a população idosa
sobre a importância da aplicação regular diária do filtro solar de forma adequada.
O estudo foi financiado pelo CNPq.
3. RESULTADOS
Os idosos envolvidos no estudo eram todos do sexo feminino, com uma média
de idade de 72 anos, todos habitantes da cidade de Lorena-SP.
Entre os 16 (100%) idosos pré-selecionados para compor o estudo, 14 (87,5%)
deles preencheram o TCLE, sendo que os outros dois (12,5%) que não aderiram ao
TCLE tiveram seus dados automaticamente excluídos da pesquisa.
No que diz respeito às questões étnicas e aos antecedentes de saúde dos
participantes, 12 (86%) deles declararam-se de etnia branca, sendo que, apenas um
(7%) declarou-se negro e apenas um (7%) declarou-se pardo.
Sobre o histórico pessoal de câncer de pele, 13 (93%) idosos relataram não
apresentar, enquanto que 12 (86%) não apresentaram históricos de câncer de pele
envolvendo familiares e nove (64%) declararam ter ocorrências familiares também de
outros tipos de câncer.
Na questão referente à alergia atual ou a quadros passados de alergia à algum
filtro solar, 12 (92,3%) participantes declararam não possuir ou nunca ter apresentado
nenhum tipo de alergia.
Em relação às perguntas envolvendo a divulgação sobre o assunto e os
conhecimentos sobre o uso do filtro solar, 11 (83%) participantes disseram obter
conhecimento acerca da importância do uso do fotoprotetor através de informações
adquiridas por profissionais da saúde, sendo que sete (54%) relataram já ter recebido
as orientações adequadas sobre o uso correto do filtro solar e atribuições à eles
relacionadas (condições de armazenamento, quantidade ideal a ser aplicada, entre
outras especificações) de especialistas da área.

De acordo com a média geral, sete (54%) disseram não ter feito parte ou visto
acontecer nenhuma campanha pública sobre a importância do uso do filtro solar.
A associação entre a exposição exagerada ao sol e o risco de câncer de pele
foi conhecida por 13 (100% deles, dado que um dos 14 participantes não respondeu
essa questão) idosos. Cinco (45,4%) classificaram o conhecimento geral acerca do
uso adequado do filtro solar como “regular” e cinco (45,4%) como “bom”.
Em relação aos preços dos filtros solares no mercado, oito (61,5%)
participantes classificaram os preços como acessíveis.
Já na última parte do questionário, que diz respeito sobre a rotina de uso e os
modos de aplicação do protetor solar, 12 (86%) relataram fazer uso tanto em dias
nublados quanto em dias ensolarados, e 13 (100% dos que responderam, dado um
dos 14 participantes não respondeu a essa questão) disseram aplicar principalmente
na região do rosto, seguido de braços, assinalado por nove (69%) participantes e colo,
assinalado por sete (54%) participantes.
Em relação aos períodos em que aplicam o filtro solar na pele, 12 (92,3% dos
13 que responderam a essa questão) participantes disseram usar o filtro solar tanto
antes de exposições rápidas quanto antes de exposições mais prolongadas ao sol,
sendo que seis (43%) disseram reaplicar o filtro solar uma vez ao dia.
Sobre os horários de maior exposição ao sol, sete (50%) idosos referiram ao
horário das 10h no período da manhã, cinco (35,5%) ao horário das 16h e cinco
(35,5%) ao das 17h no período da tarde.
O FPS mais utilizado foi o de numeração 50, usado por cinco (36%)
participantes e 60, usado também por cinco (36%) participantes. Os critérios julgados
como mais utilizados para a escolha do filtro solar foram a recomendação por
especialistas, sendo observada por oito (57%) idosos, e o FPS adequado para cada
tipo de pele, critério levado em conta também por oito (57%) idosos.
4.

DISCUSSÃO

A prevalência de idosos de etnia branca evidencia a necessidade que estes
possuem de aplicar o filtro solar regularmente, visto que, segundo Oliveira et al. (2014,
p.329), “quanto menor a pigmentação da pele, menor a concentração de melanina e
consequentemente maiores serão os índices de radiações solares no organismo”.
Resultados desse mesmo estudo de Oliveira, realizado com 600 indivíduos – entre
eles, 552 (92%) brancos, 31 (5,2%) pretos e 17 (2,8%) pardos - confirmaram a notável
associação existente entre a cor da pele branca com o maior número de relatos de
danos provocados pelo sol do que em indivíduos pretos e pardos.
Somado a esse fato, também deve considerar-se o processo natural de
envelhecimento da pele, que tornam o idoso mais vulnerável aos fatores externos
devido sua barreira epitelial normalmente mais fragilizada do que em pessoas mais
jovens (GARBACCIO, FERREIRA, PEREIRA, 2016). A soma de fatores fenotípicos
que facilitam efeitos nocivos do sol a um tecido cutâneo já frágil ressalta o fato de que
o público idoso requer maiores atenções em relação ao cuidado com sua pele.
Um fator que também deve ser levado em conta ao analisar a predisposição do
indivíduo a apresentar neoplasias de pele é o histórico familiar positivo para essa
doença, visto que fatores hereditários contribuem para a multiplicação de células
cancerígenas quando estas são expostas à radiação solar intensa. Estudos de
Oliveira et al. (2014, p.329) revelaram a associação existente entre indivíduos brancos
com histórico familiar de câncer de pele e os casos adquiridos com a exposição

exagerada ao sol, evidenciando uma relação de 97,4% entre o histórico familiar
positivo para o câncer de pele em pessoas brancas que se expõem ao sol de forma
exagerada.
Além do histórico familiar, sabe-se que os indivíduos com história pregressa
própria de câncer de pele também apresentam riscos para adquirir a doença, visto
que o histórico pessoal de câncer de pele é também um fator de risco por tornar a pele
mais fragilizada em relação às radiações solares (VITOR et al., 2008).
Ainda que mais propensos a adquirir o câncer de pele, os indivíduos brancos e
com histórico de câncer familiar e/ou pessoal podem apresentar quadros de alergia a
alguns tipos de filtros solares, posto que apresentam baixa taxa de melanina como
barreira que protege a pele contra alguns dos compostos químicos presentes no
fotoprotetor. Em vista disso, Balogh et al. (2011, p.732) concluiu que alguns fatores
alergênicos antes utilizados na fabricação dos filtros solares foram comumente
retirados da sua composição, a fim de reduzir os casos de fotoalergia por contato, fato
que culminou em aparecimento cada vez mais raros de dermatites causadas por
algum filtro solar. As retiradas de alguns compostos químicos explicam a quantidade
cada vez menor de indivíduos que não apresentam nenhum caso de alergia a filtros
solares, contribuindo para uma maior procura da população pelo fato do produto não
oferecer riscos a saúde de nenhum comprador.
Para que a população tenha conhecimento acerca da proteção solar e faça uso
correto e adequado dos fotoprotetores, é importante ressaltar a necessidade de
transmitir adequadamente informações ao público em relação à proteção solar. É
interessante, portanto, que os conhecimentos a serem passados ao público venham
através de profissionais da área da saúde especializados na área estética, uma vez
que apresentam embasamento científico e teórico mais preparado para tratar do
assunto. Resultados de estudos de Cortez et al. (2016, p.2267), realizado com 30
profissionais da área da saúde e estética facial, demonstraram que os profissionais
declararam orientar seus pacientes acerca dos riscos e benefícios da exposição solar
e do uso adequado do filtro. Esse resultado demonstra o interesse desses
profissionais na hora de transmitir informações corretas ao público, de forma a garantir
um uso correto do fotoprotetor e prevenir futuras complicações de pele.
Uma vez que as informações são transmitidas de forma confiável e adequada
ao público através de profissionais devidamente capacitados, deve-se garantir,
portanto, que os cuidados relacionados ao modo de aplicação do produto no corpo e
manutenção deste no dia a dia sejam adequadamente transmitidos. Para transmitir as
informações corretas ao público idoso, deve-se levar em conta a adequação da
linguagem do profissional ao entendimento desse público específico, de forma a
estabelecer maiores vínculos com seu público alvo e garantir o entendimento deste
sobre o assunto.
A adequação das informações transmitidas ao público idoso foi tratada por
Garbaccio, Ferreira e Pereira (2016, p.45), quando esses autores, além de
considerarem a importância de se explicar sobre os cuidados no manuseio do filtro
solar de forma correta, julgaram importante também adequar a transmissão de
informações à realidade cultural do público idoso, para que estas sejam efetivas. Os
autores demonstraram que muitos dos idosos envolvidos em seus estudos
apresentavam resultados insatisfatórios em relação ao autocuidado com a pele devido
à informações mal compreendidas, resultando em falta de condutas que poderiam ser
tomadas para evitar o aparecimento de doenças de pele.

Fazendo uso de formas adequadas de orientações em saúde ao público ao
qual elas se destinam, uma alternativa viável para a realização de tais orientações aos
cidadãos acerca das peculiaridades do filtro solar é a realização de campanhas
públicas e eventos que tratem sobre o assunto. Um estudo realizado na Austrália por
Vitor et al (2008, p.44) ressaltou a importância da realização de campanhas públicas
sobre o assunto fotoproteção, evidenciando o impacto que esses eventos conseguem
causar no cotidiano dos indivíduos que participam. Com o intuito de sensibilizar o
público quanto a importância da proteção às radiações solares, ações públicas no
continente autraliano realizaram-se por longos anos, e, como resultado das
campanhas realizadas, observou-se notável redução da exposição de indivíduos ao
sol e redução de casos de neoplasias de pele, corroborando a importância da
realização desse tipo de evento por parte dos órgãos de saúde.
Em relação aos assuntos a serem tratados nas campanhas públicas que são
realizadas, um aspecto do assunto da fotoproteção que deve ser divulgado ao público
é a associação existente entre a exposição ao sol e as maiores chances de
aparecimento de quadros de câncer de pele. Bardini, Lourenço e Fissmer (2012, p.56)
realizaram estudos com 116 pacientes idosos do setor de Dermatologia do
Ambulatório Médico de Especialidades de Santa Catarina, com a finalidade de
evidenciar se esses pacientes eram conscientes da associação entre exposição ao
sol e aparecimento de câncer de pele. Os pacientes foram questionados quanto ao
conhecimento, e o resultado do estudo demonstrou que 81% dos pacientes
conheciam a associação entre o sol e as doenças de pele relacionadas à exposição
solar, o que revela que muitos idosos já tomaram o devido conhecimento sobre a
importância de se prevenir as exposições excessivas ao sol como meio de combate
ao câncer de pele.
Acerca da fotoproteção, é necessário orientar os participantes quanto a
importância de realizar a aplicação do filtro sol não só em dias aparentemente
ensolarados, mas também em dias mais nublados, visto que as radiações solares
também se encontram presentes mesmo sem o sol aparente. Um estudo de
Garbaccio, Ferreira e Pereira (2016, p.55), realizado com idosos moradores de Arcos,
município do Centro Oeste de Minas Gerais, tratou essa questão. O estudo, no
entanto, constatou em seus resultados que 89,2% dos idosos referiu não aderir ao
produto em dias sem sol aparente, o que revela um fato preocupante, já que a pele
do idoso requer maiores cuidados devido aos processos fisiológicos que a tornam
normalmente enfraquecida.
Além do uso do filtro solar em dias nublados e ensolarados, deve-se preconizar
que os indivíduos devem fazer uso, além de antes de exposições prolongadas ao sol,
também antes de exposições por curto períodos de tempo, uma vez que, de acordo
com Rizzatti, Schneider e D’Orsi (2011, p.459), a exposição aos raios ultravioletas em
curtos períodos também colaboram para a acumulação progressiva de radiação ao
longo da vida, podendo resultar em quadros de câncer de pele.
Somada à frequência com a qual deve-se aplicar o filtro solar, deve-se inferir
que os locais de aplicação desse cosmético corretos são de suma importância na hora
de se proteger contra o sol, dado que certas regiões corporais exigem maiores
cuidados por apresentarem maior sensibilidade aos raios solares. Deve-se ressaltar
que a pele do rosto e colo são suscetíveis a maiores radiações devido ao fato de
apresentarem o tecido epitelial mais sensível. Estudo de Garbaccio, Ferreira e Pereira
(2016, p.55) realizado com uma população idosa do Centro Oeste de Minas Gerais,

entretanto, constatou que certas regiões do rosto são por vezes pouco protegidas por
esse público, como regiões do pescoço, couro cabeludo, pavilhão auricular, olhos e
testa, locais também sensíveis ao excesso de radiação solar. Assim, a Associação
Americana de Dermatologia preconiza que o uso de acessórios sugere uma boa
alternativa para promover a proteção desses locais, como bonés, viseiras, óculos de
sol e roupas com tecidos de fibra firmemente tecidas e de coloração escura (pois
apresentam naturalmente maior capacidade de proteção aos raios ultravioletas).
Outro fato importante acerca do uso do filtro solar é que devesse levar em conta
a sua reaplicação durante o dia, que, como Garbaccio, Ferreira e Pereira (2016, p.55)
demonstraram, deve ser periódica para que haja a real efetividade do produto na pele.
Em relação ao intervalo de tempo entre cada reaplicação, segundo Cortez et al. (2016,
p.2267), devem ser realizadas de 2 a 3 horas, e com 20 a 30 minutos de antecedência
à exposição ao sol, o que culminaria em aproximadamente quatro reaplicações
durante o dia. A reaplicação faz-se necessária uma vez que o indivíduo pode
apresentar episódios como exposição ao suor ou a água, que podem comprometer a
capacidade do produto de proteger consistentemente o corpo contra as radiações
solares.
A aplicação e reaplicação do filtro solar na pele, no entanto, permite impactos
mais positivos quando, somado a esses fatores, o indivíduo evita expor-se ao sol em
horários nos quais a incidência dos raios solares é mais intensa e prejudicial à pele.
Os horários considerados como os mais críticos, com base na literatura de Garbaccio,
Ferreira e Pereira (2016, p.55) são aqueles compreendidos entre as 10h da manhã e
as 16h da tarde, quando a radiação UVB é mais intensa. Na visão dos autores, caso
haja exposição ao sol durante esses horários vistos como mais críticos, torna-se
necessário, além do filtro solar, o uso de equipamentos que tragam a proteção
necessária ao sol intenso.
Os profissionais da saúde também devem orientar os participantes durante as
campanhas em relação aos fatores que devem ser preconizados na hora da escolha
de um filtro solar, ressaltando principalmente a importância de atentar-se ao FPS. Com
base na literatura, preconiza-se que FPS de valor mínimo de 15 é capaz de fornecer
proteção eficaz (CORTEZ et al., 2016), e é de senso comum na população hoje em
dia que, quanto maiores os valores de FPS, maior a proteção fornecida para combater
os efeitos dos raios solares na pele.
Entretanto, estudos de Vitor et al. (2008, p.44) colocaram em dúvida esse
conhecimento acerca do FPS. Os resultados apontaram para um certo “paradoxo
fotoprotetor” ao observarem que aproximadamente 62,8% dos usuários de fatores de
proteção solar altos sofreram algum tipo de dano devido à exposição solar. Essa
observação sugere que indivíduos usuários de filtros solares com altos valores de FPS
poderiam estar mais propensos às queimaduras solares quando comparado aos que
fazem uso de menores valores. Além disso, Cortez et al. (2016) concluiu que o filtro
com FPS 25 bloqueia 96% da radiação solar, mostrando que o uso de formulações
com fatores de proteção superiores nem sempre é necessário, pois o produto pode se
tornar mais sensibilizante devido aos constituintes da sua formulação. Frente a isso,
forma-se uma conclusão de certa forma duvidosa em relação à proteção solar eficaz
fornecida pelos filtros solares de alto valor de FPS.
O conhecimento satisfatório e a aplicação adequada do filtro solar regularmente
na pele é de suma importância, portanto, para a preservação do envelhecimento
precoce desse tecido. No entanto, quando se trata do acesso aos fotoprotetores no

Brasil, observa-se que muitos desses produtos apresentam preços elevados no
mercado, fato que pode apresentar certo impasse na hora da aquisição do produto
pela população. Estudos de Rizzatti, Schneider e D’Orsi (2011, p.459) constataram
esse fato, que impede que a população de menor renda consiga fazer uso do filtro
solar no dia a dia, pois, segundo os autores, no Brasil, o filtro solar ainda é um produto
de alto custo por receber a classificação de cosmético, e que por isso tem seu preço
elevado devido a taxações impostas, tornando o produto inacessível à população de
menor renda. Em vista dos altos preços, para garantir o acesso ao filtro solar de todos,
os profissionais da saúde responsáveis por ministrar as campanhas públicas poderiam
propor meios que visassem pressionar as lojas para abaixarem os custos de filtros
solares no Brasil, de forma a torna-los mais acessíveis a todas as camadas da
população. Um exemplo de sensibilização pública que culminou com a redução de
preços dos filtros solares pôde ser observado na Austrália há mais de 20 anos, como
demonstrado por Rizzatti, Schneider e D’Orsi (2011, p.459). Conhecido como
“SunSmart”, o objetivo do programa australiano foi de pressionar o governo para a
diminuição dos preços do filtro solar junto a campanhas de conscientização da
população em relação ao seu uso, resultando em uma diminuição significativa dos
preços após a pressão popular.
Assim sendo, a transmissão correta, abrangente e adequada de informações
ao público idoso acerca dos termos relacionados ao assunto da fotoproteção pode
contribuir, portanto, para um maior esclarecimento sobre o assunto, aumentando o
nível de conhecimento da população acerca desse tema. É de suma importância que
todo indivíduo, após receber as orientações gerais sobre o filtro solar, julgue seu
próprio nível de conhecimento sobre o assunto – classificando se os conceitos a ele
transmitidos foram satisfatórios ou não. A prevalência da classificação do próprio
conhecimento como “regular” e “bom” demonstra que o público idoso julga ter tomado
nota ao menos das condições mínimas de uso adequado do filtro solar, culminado em
uso adequado do cosmético no dia a dia. Garbaccio, Ferreira e Pereira (2016, p.55)
demonstram que a avaliação do autoconhecimento acerca do uso do filtro solar pelo
próprio indivíduo reflete-se como fator que demonstra se as informações recebidas
pelos idosos foi consistente e concisa, permitindo o uso correto do fotoprotetor.
5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A observação dos resultados encontrados nesse estudo permite concluir que
os idosos participantes fazem uso frequente do filtro solar, posto que não apresentam
nenhum tipo de impedimento ao uso recorrente do cosmético como quadros alérgicos
ou preços considerados altos. A aplicação do produto na pele é realizada também em
dias sem sol aparente e antes de rápidas exposições, além do público evitar expor-se
ao sol em horários mais críticos de radiação, sendo apenas considerado como uma
falha no uso do fotoprotetor a baixa frequência de reaplicação do produto na pele
durante o dia por esses participantes.
Os conhecimentos acerca do assunto da fotoproteção foi considerado
adequado, posto que os participantes declaram já ter recebido orientações advindas
de especialistas da área da saúde no que diz respeito ao uso correto, formas corretas
de armazenamento do produto, FPS ideal para cada tipo de pele e critérios que devem
ser levados em conta na hora da escolha de um fotoprotetor.
Por fim, o autoconhecimento acerca do assunto da fotoproteção foi considerado
satisfatório pelos participantes, que o classificaram como “regular” e “bom”,

corroborando os resultados positivos acerca do uso do filtro solar demonstrados nesse
estudo.
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A FUNÇÃO DO MICROAGULHAMENTO E SEUS EFEITOS NA FACE
HUMANA
Maria Eduarda de Castro Santos
Julia Fernanda dos Santos Torres
RESUMO
Este trabalho refere-se à função do microagulhamento e seus efeitos na face humana para
esclarecer o procedimento e intensificar o entendimento do leitor. Reunindo dados científicos que
comprovem a eficácia da técnica no rosto das pessoas que passaram pelo tratamento. E assim, por
meio de pesquisa bibliográfica aumentar o conhecimento dos interessados na área da beleza e a sua
aplicação na pele em disfunções faciais, como a acne.
Palavras-chave: microagulhamento; pele; acne.

ABSTRACT
This work deals with the function of microneedle and its effects on the human face to clarify the
procedure and intensify the reader's understanding. Connecting scientific data that prove the efficiency
of the technique on the face of people who have gone through the treatment. And so, through
bibliographic research increase the knowledge of those interested in the area of beauty and its
application on the skin in facial dysfunctions such as acne.
Keywords: Microneedle; skin; acne

1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho trata da função do microagulhamento e seus efeitos na
face humana. A pesquisa foi motivada para esclarecer o procedimento do
microagulhamento para maior entendimento do leitor.
Este trabalho tem como objetivo fazer um levantamento de dados científicos
que comprovem o que é microagulhamento e sua eficácia na pele do rosto os
indivíduos. E apresentar o sistema tegumentar, a história da técnica, como é feito e
usado o procedimento, a fisiologia da pele após o procedimento, também, destacando
uma das patologias mais comuns: a acne e as cicatrizes geradas.
Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para aumentar o conhecimento
dos interessados na área da beleza sobre a microagulhamento, com os resultados
eficazes e simples para melhorar a saúde e aparência da pele.
Empreenderemos nosso trabalho baseando-nos, principalmente, nas
contribuições de Albano, et al (2018), Lima, et al (2013) e Paula, et al (2018).
Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo do tipo
bibliográfico de artigos científicos sobre o microagulhamento – a terapia que induz a
produção de colágeno, Albano (2018); os benefícios do microagulhamento no
tratamento das disfunções estéticas, Lima et al (2013); os benefícios do
microagulhamento em cicatrizes de acne, Paula et al (2018).
2. PELE
Segundo Harris (2016, p.352), a pele possui 3 camadas consideradas básicas
e suas subdivisões. Avaliando um corte da parte mais externa para a mais interna,
temos a epiderme que é a parte visível, nela podemos encontrar os melanócitos que
são responsáveis pela melanina, que dá origem a pigmentação da pele. Encontramos
também os queratinócitos que produzem a queratina, ao passar pelo processo de
estratificação, gera os corneócitos. Além de ter uma espessura variável, ela possui
células de Langerhans (defesa) e células de Merkel (sensoriais). É subdividida em:
camada basal, espinhosa, granulosa, lúcida e córnea.
Como afirma Harris (2016, p 352), a derme é a camada conjuntiva que forma a
estrutura da pele. Ela tende a ser mais grossa nos homens do que nas mulheres,
sendo mais fina em algumas regiões do corpo chegando entre 0,5mm a 0,3mm. É a
camada com a maior diversidade de células, vasos sanguíneos, nervos e anexos
(glândulas sudoríparas e sebáceas e pêlos), e componentes celulares (macrófagos,
fibroblastos, miofibrioblastos). É subdividida entre derme reticular que é responsável
pela força e elasticidade da pele, e derme papilar que é a camada mais próxima da
epiderme.
De acordo com Ronti et al (2016), é a última camada, a hipoderme ou tecido
subcutâneo, sua maior parte é constituída por tecido adiposo que é considerado
reserva energética e libera peptídeos que agem nas funções endócrinas. Também é
composta por fibroblastos que são base para a rede microcirculatória e a matriz
intersticial, unidades neurovegetativas e energético- gordurosas.

3. HISTÓRIA DO MICROAGULHAMENTO
A técnica foi apresentada por Orentreich, nos anos 90 e tinha o nome de
“subcisão”, com o intuito de induzir a produção de colágeno no tratamento de rugas e
cicatrizes cutâneas. Mas por desenvolver lesão recebeu o nome de TIC – Terapia de
indução de colágeno. (ORENTREICH, 2008, p.543-9).
Em 1997, Camirand e Doucet descreveu a aplicação das agulhas como “pistola
de tatuagem” para ocasionar uma exulcerarão com a agulha e tratar cicatrizes.
(ALETHEA, 2013, s. p.).
Em meados de 2000 o cirurgião plástico sul africano Dermond Fernands criou
um aparelho próprio para a TIC, sendo composto por um cilindro rolante cravejado de
micro agulhas em intervalos regulares, concedendo uma perfuração rápida e
uniforme, facilitando o tratamento em áreas mais profundas ou superficiais e em áreas
maiores. (CAMIRAND, 1997, p.48-51).
4. COLÁGENO
Por meio de um processo enzimático no fibroblastos, ocorre a síntese de
colágeno, sendo que no organismo humano há dezenove moléculas de colágeno.
Forma-se as fibras colágenas, o principal componente fibroso da 1º camada da pele,
a epiderme, que confere firmeza e elasticidade o tecido conjuntivo. [...] Há tipos de
colágenos, sendo que o que mais se destaca é 80% na pele adulta do ser humano é
o colágeno tipo I. Já no embrião é o colágeno tipo III. (RIBEIRO, 2010; OLIVEIRA,
2010).
Para que tenha desbloqueio de princípios de fatores de crescimento para
incentivar a síntese de colágeno e elastina na derme papilar, no tratamento é
necessário a perfuração no estrato córneo, a camada mais externa da pele, sem que
apresente lesões na epiderme. (DODDABALLAPUR, 2009, p.110-111)
5. CICATRIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO
Oliveira (2010) e Lima et al (2013) denominaram a cicatrização a parte
mais importante do tratamento e é dividida em fase inflamatória, fase
proliferativa e fase de remodelamento.
Conforme Setterfield (2010) na fase inflamatória, ocorre entre 1 a 3 dias, é a
fase que ocorre logo após a lesão, forma coágulos para que proteja das
contaminações, emitindo serotonina e histamina, que promove a vasodilatação e faz
a quimiotaxia de neutrófilos e monócitos, que são encarregados pela liberação de
queratinócitos.
Segundo Campos et al (2010), na fase proliferativa, acontece entre 3 a 5 dias,
o ferimento é coberto, a membrana da camada basal recompõe os tecidos, a geração
de novos vasos sanguíneos proporciona a nutrição e oxigênio, a fibroplasia ativa a
produção de colágeno tipo 1, fibroblastos e a criação de matriz extracelular.
A importância de fazer o uso conjunto de ativos no decorrer do tratamento com
o microagulhamento consiste no acréscimo de queratinócitos no comparecimento dos
fatores de crescimento que é 8 vezes maior. Próximo ao 20 dia após o procedimento,
a inflamação minimiza para que possa formar um novo tecido. (SETTERFIELD, 2010),
De acordo com Setterfield (2010) na fase de remodelamento, decorre entre 28
dias a 2 anos, nesta fase a resistência tecidual é complementada, o colágeno tipo 1
transforma-se em tipo 3 ampliando a força tensora do tecido em até 80%. O colágeno

é a proteína essencial da matriz extracelular. A regeneração da força de tração original
na área da lesão chega a 80%.
Para Arantes (2016), as sessões devem ser realizadas mensalmente para que
ocorra a cicatrização da pele.
Nos dias de hoje há variação de instrumentos de perfuração e o roller é o
equipamento mais famoso para a realização do microagulhamento, mas no mercado
existe uma grande variedade deles. Podem ser encontradas canetas, Dermapen que
podem ser elétricos ou manuais. Estas são de refis descartáveis, a quantidade de
agulhas é inferior as agulhas do roller tradicional, a caneta requer uma maior destreza
do especialista. Já o roller é encontrado tipos com 190 a 1080 agulhas, espessura,
comprimento e distância diversas. O material não pode ser esterilizado, deve ser
descartado como perfuro cortante. Mas no mercado já existe opções para serem
esterilizados como os de ouro ou aço inox. (ARORA, S.; GUPTA; BT.; 2012, p.354-7)
Para a aplicação ser realizada, Segundo Albano (2018) o ambiente que será
realizado o procedimento deve ser totalmente estéril, o profissional deve utilizar EPI
s, anestésico (se necessário), touca para o paciente.
Albano et al (2018) constata que o passo a passo para realizar o
microagulhamento é: higienizar a área tratada com sabonete antisséptico com álcool
70% ou clorexidina a 4%; fazer esfoliação (física, biológica ou mecânica); analgesia
tópica de 30 minutos; remover completamente o produto com água filtrada;
agulhamento em todas as direções; aplicação dos ativos; hidratação com soro
fisiológico em temperatura ambiente.
Uma vantagem desta técnica é que não danifica a epiderme, pois apenas
rompe o tecido, não tem remoção, a recuperação é mais rápida e tem menos efeitos
que um peeling químico por exemplo. (ALETHEA, 2013, s. p.)
“O roller utilizado pela área da estética varia de 0,25mm a 0,50mm, pois sua
permeabilidade é na epiderme. ” (ALETHEA, 2013, s. p.)
Para realizar o procedimento há contraindicações, como afirma Alethea (2013)
o microagulhamento pode ser feito em ambos os sexos, e nas regiões do rosto, seios,
glúteos, coxas, mãos entre outras. Ideal para o tratamento de manchas, cicatrizes,
flacidez. Deve ser realizado uma ficha de anamnese, assinatura de consentimento do
paciente e recomendação de cuidados após o procedimento. Não deve ser realizado
em pacientes com:
Formas raras e severas de cicatrizes queloidianas; Diabetes; Doença
neuromuscular; Distúrbio hemorrágico; Doença vascular; Corticoterapia
aguda ou crônica; terapêutica aguda ou crônica com anticoagulante;
Presença de cânceres de pele; Verrugas; Ceratose solar; Infecção cutânea;
Pele sensível ou com alguma patologia; Gravidez; Acne aguda; Herpes ativa;
Uso de Roacutan; Rosácea ativa; Alergia (metal e cosmético); Pele queimada
de sol. (ALETHEA, 2013, s. p.)

Com isso, percebe-se que a ficha de anamnese é fundamental para que o
histórico do paciente seja avaliado, e verificar se o mesmo tem alguma doença que o
impeça de fazer o procedimento.
Também, pode haver efeitos indesejáveis, como Kumar et al afirmam que pode
ocorrer infecção bacteriana. As complicações podem ocorrer pela execução
inadequada, escolha errada de aparelho, substâncias alergênicas, entre outras. Não
é recomendada exposição ao sol porque pode causar hipercromia pós inflamatórios.
Se o paciente se mover ou o aparelho for arrastado pode haver arranhões. (NEGRÃO,
2015)

6. Acne
Como afirma Deuschle (2015), o aparecimento da acne vulgar é uma ação
hormonal, e pode ser acentuada por medicamentos, stress e uma alimentação
balanceada. Sendo o lugar mais atingido: rosto e o tórax, regiões do corpo onde há
maior acúmulo de pilosebáceas. Segundo Correa (2010), a acne pode produzir,
também, problemas psicológicos, sendo o grupo mais atingidos em 80%: os
adolescentes. Conforme Freitas (2016), em 95% dos pacientes pode gerar cicatrizes,
sequela das lesões inflamatórias. Preston (2017) chama atenção pelo fato que os
adolescentes mais atingidos são os meninos por causa da produção hormonal de
testosterona. Entretanto, nas meninas a acne é mais controlada, porém dura mais
tempo.
Segundo Correa (2010), o que mais estabelece o grau a acne é o aumento da
secreção de sebo, visto que uma das indispensáveis causas da patologia é o aumento
da síntese de sebo pelas glândulas sebáceas. O primordial motivo para o progresso
da acne é o processo de comedogênese que causa microcomédias, motivando a
hiperqueratinização folicular. Bem como o aumento da produção de sebo promove o
aumento da proliferação de bactérias, assim, advém a colonização de bactérias no
folículo.
Como afirma Deuschle (2015), a acne é classificada em quatro graus, seno que
o diagnóstico é diferente em cada lesão. O primeiro grau, não possui inflamação,
diferente do último, que é o mais grave, podendo causar cicatrizes, manchas e até
mesmo alterações na superfície da pele.
Como afirma Monteiro (2017), há cicatrizes com formas e tamanhos distintos,
mas existem duas categorias notáveis: Atrófica, quando tem perda de tecido. E a
hipertrófica, quando tem ganho de colágeno em excesso, são avermelhadas, firmes e
relacionam com a atenuação da colagenase.
Há autores que estudaram o efeito do microagulhamento em cicatrizes de acne.
Um estudo foi feito por Aust e Cals (2010), onde 480 pessoas passaram por
procedimento para melhorar as cicatrizes e rugas. Em média os pacientes relataram
melhora de 60 a 80% e o exame anatomopatológico relatou o aumento de colágeno,
isso no procedimento, que durante quatro semanas, os pacientes foram preparados
com cremes cosméticos tópicos de vitamina A e C, visto que alguns tiveram um
tratamento, outros quatro.
A técnica do microagulhamento é indicado para pessoas com acne, Evangelista
(2013) confirma o fechamento da secreção do sebo pelo acréscimo da proliferação
dos queratinócitos por meio de estímulos hormonais, consequentemente ocorre uma
doença de pele, conhecida como: acne vulgar, que acomete a unidade pilos sebácea.
O artifício para tratar esta patologia, mostrou-se rápida, eficaz, segura e não invasiva,
em razão pelo recurso sofrido pelo tegumento, como relutância, o estímulo de
colágeno e regeneração do tecido. Visto que a melhora relevante das cicatrizes,
ocasionada pela acne vulgar, foi feita com entremeio e 15 dias cada uma, após cinco
sessões. Como resultado, a redução de sua profundeza e moderando os orifícios.
A técnica de microagulhamento é proposta em um intervalo de seis semanas
entra uma sessão e outra, sendo que há um prazo estimulado para a formação de
colágeno. É feito em um espaço de tempo de 15 a 20 minutos, em conformidade com
a área a ser tratada. O procedimento pode provocar hiperemia e sangramento, pois o
rolo é passado de 15 a 20 vezes sobre a pele, de forma: horizontal, vertical e diagonal.
(DODDABALLAPUR, 2009, p.110-111)

60 indivíduos passaram por três consultas de microagulhamento com etapas
mensais. Foi estudada a técnica em cicatrizes de acne entre os fototipos I a VI. O
desfecho investigado pelos pesquisadores é que o procedimento foi benéfico nos
cinco fototipos, sem apontar ameaça de pigmentação. (FABBROCINI et al, 2014,
p.147-152)
Foi realizado um procedimento de microagulhamento em 36 indivíduos
asiáticos com cicatrizes de acne, em cinco sessões em períodos mensais cada um.
Considerou-se melhora significativa nas lesões cicatriciais e acne. (DOGRA, Yadav e
Sarangal, 2014, p.180-87).
7. CONCLUSÃO
Pode-se concluir que o microagulhamento é um procedimento eficaz, rápido e
positivo na maioria dos pacientes, comprovando com dados científicos de estudiosos
que atestaram o método. Ressaltando como ele é feito, seus resultados em cada
sessão e entendendo a fisiologia da pele após a mesma passar pela técnica de
microagulhamento e assim, regenerar-se com efeitos benéficos para os indivíduos
com a melhora significativa da pele do rosto.
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RESUMO
Com o aumento da tecnologia é fácil perceber as mudanças adotadas pelas instituições
educacionais, com o propósito de integrar novas estratégias para ingressar os alunos além do plano
tradicional. Nesta perspectiva, a utilização do uso de aplicativos para apresentar conteúdos, criar fóruns
e outras atividades, se consolida como uma extensão da sala de aula como estratégia promover o
ensino. Desta forma, o presente artigo inicialmente apresenta de forma teórica o conceito de pesquisa
mercadológica e o uso de aplicativos em instituições de ensino, seguido por uma pesquisa realizada
no Unifatea referente ao aplicativo da Instituição, visando demonstrar a importância da realização de
uma pesquisa mercadológica para a validação do uso de plataformas digitais em instituições de ensino.
Palavras-chave: Pesquisa mercadológica; Experiência de usuário; Inserção das TIC na educação;
Estudo mercadológico

ABSTRACT
With the increase of technology, it is easy to perceive the changes adopted by educational
institutions, integrating new strategies to enter students beyond the traditional plan. Creating an
extension of the classroom with the use of own applications to promote education. In this way, the
present article initially presents theoretically the concept of market research and the use of applications
in educational institutions, followed by a survey carried out in Unifatea regarding the institution’s
application, aiming to demonstrate the importance of conducting a market research to validate the use
of digital platforms in educational institutions.
Keywords: Market Research; User Experience; Insertion of ITC in education; Market Study.

1. INTRODUÇÃO
O tema pesquisa mercadológica, está atrelado a realização de uma pesquisa
que permite conhecer e compreender diferentes perfil de consumidor e usuário, de
determinado produto e/ou serviço que está sendo analisado e o mercado em que se
atua.
Como afirma Sarquis et al. (2016 p.272), a pesquisa incide na avaliação do
perfil do cliente/usuário, do setor/indústria, na concorrência e nas demais condições
do mercado que se atua. Deste modo, entende-se que a pesquisa permite que haja
um levantamento de dados que proporcionará que a marca conheça a fundo o seu
mercado de atuação, podendo construir estratégias que atenda seus objetivos de
maneira eficaz.
Segundo Kotler (2017, p.10):
As tecnologias que hoje vemos não são novas. Mas têm convergido nos
últimos anos, e o impacto coletivo desta convergência afetou fortemente as
práticas de marketing em todo o mundo. Emergem daqui novas tendências:
entre outras, a economia da ‘partilha’, a economia do ‘agora’.

Sendo assim, “num mundo de alta tecnologia, as pessoas desejam um contato
mais próximo. Quanto mais sociais somos, mais queremos coisas feitas à nossa
medida” (KOTLER, 2017, p.10)
A partir disso, compreende-se que o mercado está se transformando a todo
momento e a cada minuto novos perfis com diversas necessidades e anseios vem se
criando, e é necessário que decisões mercadológicas sejam tomadas, tornando-se
possível alcançar os objetivos traçados. No entanto, questiona-se qual o momento
ideal de se agir, além de quais devem ser as estratégias adotadas.
Barquette e Chaoubah (2007, p.11) diz que a pesquisa torna a tomada de
decisões mais confiável e permite
Auxiliar a identificação de problemas e a criação de soluções em marketing;
nortear a formulação de estratégias; gerar massa crítica de dados sobre os
clientes, concorrentes ou outras variáveis externas; manter uma empresa em
contato com o mercado; identificar necessidades; aferir satisfação; estimar
demanda e market-share; testar conceitos e preços; revelar imagem de
empresa, bem ou marca perante o mercado”.

Deste modo, a pesquisa mercadológica aparece como uma ferramenta que
auxilia no processo de tomada de decisões estratégicas, possibilitando chegar aonde
se deseja. Observando o uso das tecnologias no sistema de ensino como uma
extensão das salas de aula, sejam elas, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
ou aplicativos para dispositivos móveis, percebe-se que cada vez mais esses sistemas
têm sido agregados aos sistemas educacionais, visando melhorias e qualidade. E
como afirma Sabbadin (2017, p.12), é através da tecnologia que “podemos alcançar
rapidez, velocidade e eficácia nas interações pessoais e trocas de informação”.
No entanto, entende-se que, para que haja eficácia na utilização de tecnologias
no ambiente educacional é necessário que entenda as necessidades existentes neste
ambiente virtual e essas necessidades sejam supridas. Permitindo, assim, que o
objetivo de melhoria e qualidade no sistema educacional seja alcançado.
Segundo Pazmino (2015) é necessária uma observação cuidadosa com
relação ao comportamento do público, de modo que perceba como ele interage com

o produto/serviço. “A melhor fonte de informações é o próprio usuário” (PAZMINO,
2015, p.98).
A partir disso, compreende-se que a pesquisa mercadológica é necessária para
a construção de estratégias na utilização de tecnologias como uma extensão do
sistema educacional em sala de aula. E, para melhor compreender este conceito, foi
realizado uma pesquisa utilizando como produto principal o aplicativo UNIFATEA
Digital, aplicado com alunos da própria instituição com a finalidade de entender quais
as necessidades eles possuem.
2. Referencial Teórico
A pesquisa mercadológica, se refere a realização de uma pesquisa que busca
compreender o mercado que está se inserindo, o público-alvo que se deseja alcançar
e diversos outros fatores que define as características do mercado que deseja atuar.
De modo que, o atuante consiga atingir seus objetivos traçados.
Mattar (2014, p.4) afirma que o objetivo da pesquisa “é ajudar para que
melhores decisões sejam tomadas”. Embora esta prática não ser tão recente como
imaginamos, a pesquisa de mercado é extremamente importante em todos os tipos
de negócios, pois além de fornecer informações para a definição de seu público alvo,
ela possui outros objetivos, como a solução de problemas decorrente à empresa,
compreender etapas anterior a fabricação com o propósito de saber o que produzir e
a que preço. A pesquisa permite compreender o produto ou serviço por inteiro.
Segundo Pinheiro (2011, p.7) a pesquisa “permite que o gestor antecipe as
condições de mercado com as quais ele terá de lidar, de modo a evitar grandes
surpresas”.
No entanto, somente adquirir essas informações não garante o sucesso do
negócio. Para que seja possível conseguir seus objetivos almejados é necessário
analisar toda a ação com o foco em reduzir as incertezas, identificando as
oportunidades e seus problemas. O estudo de mercado tem como objetivo conhecer,
analisar e compreender a fundo as oportunidades oferecidas pelo mercado em que
está inserido.
A Pesquisa referente a um produto é indispensável para o planejamento, pois
proporciona que o interessado na pesquisa reúna dados e informações necessárias
para o desenvolvimento e produtos, dos resultados até a escolha do consumidor. Isto
é, deixa-lo mais vendável. Sendo assim, a pesquisa de satisfação ainda permite
conhecer os aspectos nas quais são desaprovadas pelo consumidor, para encontrar
as características onde serão apreciadas por eles.
Agner (2009) afirma que devemos conhecer o consumidor, permitindo assim
fornecer produtos que atendam os reais desejos e hábitos dos consumidores. Sendo
assim, “devemos descobrir o que o público pensa, o que ele quer e como ele age”
(AGNER, 2009, p.32-33).
Com a realização de uma pesquisa mercadológica podemos estabelecer
características que definem o perfil do consumidor, tais como: sexo, idade, classe
social, profissão, renda, região entre outros, podendo auxiliar no desenvolvimento de
estratégias, planejamentos e ações de mercado.
Segundo Vianna (2012), existem diversos tipos de pesquisa que podem ser
utilizadas de acordo com seus desejos no processo de coleta de dados como os
questionários com perguntas quantitativas e qualitativas, pesquisa exploratória que se
desenvolve a partir da observação no processo de interação dos indivíduos e o

produto, a pesquisa Desk que são as buscas por informações em sites, entrevistas
entre outros. A pesquisa de usabilidade, ou UX - User Experience (experiência do
usuário) é outra técnica quem vem sendo muito utilizada nos últimos tempos e, da
mesma forma, permite que haja uma coleta de dados, por meio da experiência do
usuário com a plataforma digital avaliada. E a pesquisa utilizada varia de acordo com
a necessidade do profissional e seu objetivo de pesquisa.
Desta forma, nota-se que o estudo mercadológico vem sendo a maneira mais
eficaz de examinar todas as possibilidades de ingressar no mercado com resultados
compensatórios e, ainda, sempre realizar acompanhamentos para que tenha um
melhor desempenho diante do público-alvo.
2.1. Uso de aplicativos em instituições de ensino
Analisando os sistemas educacionais, notamos que a aprendizagem tem se
desenvolvido de maneira diferente de como era alguns anos atrás. Devido a forte
presença da tecnologia na vida das pessoas, estar conectado tem se tornado cada
vez mais fácil e, com isso, o acesso a qualquer tipo de conteúdo está disponível a
todo momento, na palma de nossas mãos. Desta forma, os atuais estudantes já
chegam em sala obtendo conhecimento, esperando somente que este conteúdo seja
desenvolvido.
Como afirma Santos, Alves e Porto (2018, p. 46):
Os alunos, inseridos em uma sociedade globalizada, são diariamente
bombardeados por informações que partem de diversos meios. Isso faz com
que, sintam a necessidade de estabelecer relação entre o que é aprendido
na escola e o mundo que lhes é apresentado por meio das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC). Pode-se dizer que na denominada Era do
Conhecimento, o processo de ensino-aprendizagem vem, paulatinamente,
sendo mediado pelas TIC.

Anteriormente à existência das tecnologias presentes hoje, os sistemas de
ensino se desenvolviam de modo que o professor era visto como o personagem
central, o único a obter o conhecimento a ser passado e a troca de informações,
comunicação entre alunos e professores acontecia exclusivamente em sala de aula.
No entanto, desde a chegada e evolução das tecnologias, os alunos na maioria das
vezes já chegam em sala com o conteúdo em mente, desejando apenas que o tema
seja abordado, possibilitando a ampliação do conhecimento já adquirido.
Segundo Moran (2015):
A educação sempre foi misturada, híbrida, sempre combinou vários espaços,
tempos, atividades, metodologias, públicos. E esse processo, agora, com a
mobilidade e a conectividade, é muito mais perceptível, amplo e profundo: é
um ecossistema mais aberto e criativo. Podemos ensinar e aprender de
inúmeras formas, em todos os momentos, em múltiplos espaços.

Embora o sistema de educação em sala com a presença de um professor
mediador ainda seja predominante na maioria dos casos, é notório que as tecnologias
têm caminhado lado a lado com eles e, com isso, cada vez mais tem aumentado o
número de instituições que vem criando plataformas de Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) além de outros sistemas que facilitam a comunicação, interação,
entre professores e alunos, como, por exemplo, o uso de aplicativos. Souza, Murta e

Leite (2016, p.4) afirmam que “os APPs, como são comumente conhecidos, têm o
propósito de facilitar o dia-a-dia de seu utilizador, fornecendo-lhe as mais diversas
funcionalidades com infinitas possibilidades”.
Desta forma, nota-se que os ambientes digitais funcionam como um apoio às
atividades desenvolvidas em sala de aula, que permite expandir essa interação
professor-aluno para além dos espaços físicos. Além disso, há uma facilidade maior
na disponibilização de conteúdos que podem ser utilizados na ampliação do
conhecimento e aprendizagem, bem como a realização de atividades relacionadas ao
conteúdo aprendido em sala e, ainda, proporciona uma melhor comunicação entre os
professores e seus alunos, de forma rápida e eficaz.
No entanto, para que o uso da tecnologia atrelado a educação se desenvolva
de forma eficiente é necessário que haja uma avaliação sobre o ambiente educacional
em o aplicativo está sendo inserido, de modo que busque atender as reais
necessidades de seus usuários. Malhotra (2012 p. 6) explica que a pesquisa
mercadológica proporciona reunir resultados precisos sobre uma situação verdadeira
do que está se passando, possibilitando identificar possíveis problemas e/ou
oportunidades.
Portanto, entende-se que para uma finalidade eficiente no uso de plataformas
AVA e aplicativos como uma extensão do sistema educacional é preciso que se
conheça a fundo as características do ambiente inserido e, a partir disso, agregar
funcionalidades que atentam os reais desejos e necessidades do público presente.
3. METODOLOGIA
O procedimento metodológico foi por meio de uma pesquisa teórica abordando
o conceito de pesquisa mercadológica, juntamente com o relato sobre o uso de
aplicativos em instituições de ensino, visando demonstrar a importância da utilização
da pesquisa como ferramenta para validar o uso do aplicativo de modo eficaz. E, a
partir do entendimento sobre os conceitos apresentados, desenvolvemos uma
pesquisa referente ao aplicativo UNIFATEA Digital, que foi aplicado a um grupo de
alunos da instituição Unifatea.
Um questionário com dez perguntas, sendo elas, quantitativas e qualitativas
(em anexo), e tendo como objetivo principal conhecer quais os desejos obtidos por
parte dos usuários para com a utilização do aplicativo disponibilizado pela faculdade.
E, após a construção do questionário, selecionamos, de forma aleatória, sessenta
alunos de diversos cursos de graduação da instituição para responderem a pesquisa.
O grupo de perguntas selecionadas para compor o questionário aplicado,
questiona os alunos sobre o que eles acham do aplicativo UNIFATEA Digital, além de
compreender qual a frequência com que eles acessam o aplicativo e, ainda, quais as
sugestões os mesmos possui para melhorar o aplicativo da instituição.
O processo de coleta de dados após a aplicação da pesquisa se desenvolveu
a partir da criação de uma planilha no programa Excel, onde computamos todos as
respostas e geramos gráficos que nos possibilitou obter os resultados que permitiu
conhecer quais os desejos e necessidades possui o perfil universitário do Unifatea.

3.1. Desenvolvimento
A análise de resultados foi realizada a partir dos gráficos gerados no programa
Excel, onde conseguimos avaliar as respostas de cada pergunta por meio da
porcentagem disponibilizada pelo próprio sistema ao gerar os gráficos. Desta forma,
por meio das porcentagens, conseguimos classificar os resultados em uma ordem de
maior importância a menor importância, de modo indireto, por base nas
funcionalidades mais citadas/desejadas às menos citadas/desejadas, classificados
pelos próprios alunos que participaram da pesquisa.
Notamos que, em meio a era da forte presença tecnológica, o consumidor está
sempre com acesso a tudo e, por conta disso, a “verdade” de um anunciador não é
mais absoluta. O mercado está cada vez mais competitivo, há produtos e serviços de
todos os segmentos que possamos imaginar e, deste modo, as marcas precisam
encontrar formas de se destacar em meio a esse turbilhão de conteúdo. Diante disso,
entendemos que realizar pesquisas que permite conhecer a fundo a cabeça do seu
consumidor é a forma mais eficiente de se chegar diretamente a ele buscando prevenir
que haja interferência na comunicação.
A partir disso, ao analisar os resultados obtidos por meio da pesquisa, foi
observado que uma grande parcela de alunos possui percepções em comum com os
outros com relação ao aplicativo UNIFATEA Digital. As principais características
levantadas por eles foi o desejo por melhorias no aplicativo que, de acordo com os
mesmos, irá estimular que mais alunos baixem o aplicativo em seus aparelhos celular,
além de possibilitar que os alunos que já o possui, possam adquirir interesse por
acessa-lo com mais frequência. Além disso, os participantes ainda sugerem que o
aplicativo seja atualizado para novas funcionalidades, podendo incluir acesso ao
boletim semestral, listagem com as horas complementares e acesso aos boletos da
mensalidade.
Embora, atualmente, este aplicativo seja utilizado para a publicação de recados
da secretaria e/ou professores/coordenadores para os alunos da instituição, além de
buscar facilitar o contato entre os mesmos. Percebemos que, de acordo com os alunos
usuários, a atual atualização do aplicativo UNIFATEA Digital não possui as
funcionalidades que realmente atendam às necessidades/desejos para com um
aplicativo institucional deste segmento. Deste modo, é sugestivo que o aplicativo
UNIFATEA Digital adquira atualizações que atendam os reais desejos e necessidades
levantados pelos alunos da instituição e, assim, conseguir um acréscimo no número
de usuários.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o desenvolvimento deste tema, assumimos o desafio de apresentar de
forma teórica e, por seguinte, uma aplicação de pesquisa referente ao aplicativo
UNIFATEA Digital, a importância que a pesquisa mercadológica possui na construção
de estratégias e planejamentos mercadológicos, além de prevenir possíveis erros nas
ações mercadológicas.
Consideramos a pesquisa teórica realizada um facilitador para melhor
compreendermos qual o papel da pesquisa para o sucesso do produto em sua atuação
no mercado em que está inserido, de forma que o nível de satisfação do consumidor
possa estar sempre em alta. Assim como a pesquisa teórica, a pesquisa realizada
com os alunos da instituição Unifatea agregou ao tema de maneira que permitiu, além

de compreender ainda mais o conceito de pesquisa mercadológica, conhecer os
pensamentos dos usuários do aplicativo UNIFATEA Digital para com o próprio
aplicativo.
O desenvolvimento do tema ainda nos permitiu, como alunos, agregar ainda
mais conhecimento no nosso processo de formação, além de que, nos possibilitou
colocar em prática uma atividade que, provavelmente, iremos realizar com frequência,
pois está relacionada as praticas de serviços dos profissionais do mercado da
publicidade/marketing.
Além disso, com a realização da pesquisa sobre o aplicativo UNIFATEA Digital,
nos foi permitido compreender os hábitos de usabilidade do perfil de aluno usuário,
além de poder compreender qual o nível de satisfação para com o aplicativo.
Compreendemos que o baixo nível de acesso se dá principalmente pela falta de
conteúdo, já que em maioria, os alunos desejam melhorias que envolvem o acesso
ao Boletim, Boletos, Horas complementares.
Quando levantamos a ideia sobre melhorias no aplicativo do Unifatea, estamos
tentando demonstrar ainda mais como a pesquisa mercadológica é importante de
modo que permitiu compreender o porque ainda existe diversos alunos que não o
utiliza. No entanto, como toda pesquisa mercadológica já realizada, acreditamos que
ao realizar o levantamento de dados, eles precisam ser analisados a fundo, cada dado
especificamente, chegando a conclusões que mercado está mostrando e, por fim,
construir ações de mercado que possam atender as demandas de acordo com seu
público-alvo.
O objetivo geral do artigo é mostrar a importância da pesquisa mercadológica
como uma ferramenta para compreender as diretrizes do mercado e, assim conseguir
construir estratégias, desenvolver planejamentos que possam fortalecer sua marca.
Podendo usufruir das oportunidades de mercado e se fortalecer mediante suas
fraquezas. Demonstrando a pesquisa mercadológica como a ferramenta para se
alcançar os objetivos almejados.
Consequentemente, o desenvolvimento do artigo ainda nos permitiu
compreender na pratica a importância na realização de pesquisa que permite
conhecer qual sua imagem no mercado e levantar dados que possivelmente poderão
ajudar os responsáveis pelo aplicativo UNIFATEA Digital futuramente com sugestões
de melhorias do aplicativo.
Portanto, por meio deste artigo, notamos que um produto, para se ter eficiência
no mercado atuante sem que possíveis ataques e fraquezas, é necessário que a
marca esteja sempre realizando pesquisas que o permita estar inserido no modo como
seu consumidor pensa, age, quais desejos e necessidades ele possui, de modo que
suas estratégias de mercado possam ser objetivas e cheguem direto ao seu públicoalvo de forma direta e certeira.
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RESUMO
Este artigo procura analisar três personagens da obra Capitães da Areia de Jorge Amado,
Pedro Bala, Sem Pernas e Professor, destacando os principais motivos pelos quais os mesmos
encontram-se em situação de rua e quais são seus sonhos e perspectiva de futuro considerando o meio
que vivem. Desta forma o objetivo deste é trazer a atenção da sociedade para estes grupos de jovens
e crianças que vivem nas ruas em meio à criminalidade e que de certa forma são forçadas a terem
contato direto com o crime como forma de sobrevivência, alertando a população de que este é um
problema público que exige a atenção de todos. Foram feitas pesquisas bibliográficas em livros, sites
e artigos, com a intenção de justificar ideias e confirmar pensamentos sobre o tema abordado. A
conclusão deste artigo se faz em mostrar que ainda existe esperança para essas crianças e jovens se
houver apoio social.
Palavras chave: Jovens e crianças – situação de rua – violência – problema social

ABSTRACT
This article tries to analyze three characters from Jorge Amado 's Captains of the Sand, Pedro
Bala, Sem Pernas and Professor, highlighting the main reasons why they live in street situations and
what are their dreams and future perspective considering the environment they live in. In this way, the
objective is to bring the attention of society to these groups of young people and children who live on
the streets in the midst of crime and who are forced to have direct contact with crime as a way of survival,
alerting the population that this is a public problem that requires everyone's attention. Bibliographical
research was done on books, websites and articles online, with the intention of justifying ideas and
confirming thoughts on the subject. The conclusion of this article is to show that there is still hope for
these children and young people if there is social support.
Keywords: Youth and children - street situation - violence - social problem

1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho busca fazer uma análise psicológica de três personagens
da obra Capitães da Areia de Jorge Amada, sendo eles Pedro Bala, Sem Pernas e o
Professor. Tendo como intuito realizar uma observação sobre os mesmos para
compreender os motivos pelos quais entraram para a criminalidade, seus sonhos e
perspectiva de futuro, usando como base a vida que levam. A proposta visa em trazer
o olhar da sociedade sobre esses jovens que vivem em situação de rua e que
consequentemente acabam se tornando um problema público e de difícil solução.
Busca-se também entender quais são os motivos que levam essas crianças a
se exporem aos riscos que as ruas oferecem. As agressões que sofrem dentro de
casa pelos pais ou responsáveis é o principal fator que faz com que elas busquem
refúgio nas ruas. Esses meninos e meninas, desde cedo têm como obrigação
submeter-se a diversos riscos como forma de defesa. Muitos acabam se envolvendo
com drogas e tornam-se viciados precocemente.
Contudo, com esse trabalho deseja-se despertar o olhar da sociedade para o
futuro que será oferecido e alcançado por menores nestas situações que possuem
uma base familiar insuficiente. Sendo assim, será apresentado por meio deste artigo,
que mesmo com a situação de vida que eles têm e diante dos fatores que seriam
capazes de tirar dele a esperança, eles ainda possuem uma perspectiva de futuro e
sonhos.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
É certo dizer que a formação psicológica do ser, está diretamente interligada
com o meio em que ele vive e desenvolve suas crenças e valores éticos. Tudo que
o indivíduo replica ao longo da sua vida é aquilo que cresceu com ele, no caso das
crianças que sofreram abandono ou que até mesmo fugiram de casa devido a falta de
afeto de seus responsáveis, em sua maioria desenvolveram suas cargas psicológicas
nas ruas, onde crianças e adultos se envolvem com a criminalidade e drogas por
questão de sobrevivência no meio inserido.
De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), em 2011 no Brasil existia cerca de 23.973 crianças e adolescentes em
situação de rua espalhados por 75 cidades, a idade dessas crianças varia entre 12 e
15 anos, meninos em sua maioria.
Conforme a definição utilizada pela Organização das Nações Unidas (ONU),
uma criança de rua é qualquer menino ou menina que tenha adotado o
espaço público da rua como lugar habitual, onde estabelece relações,
desenvolve meios de sobrevivência, expondo-se a ameaças, sem a
supervisão ou mesmo orientação adequada por parte de adultos
responsáveis. (FERREIRA; LITTING; VESCOVI, 2014, p. 166)

Vivendo nas ruas, estas inúmeras crianças estarão sempre correndo perigo.
Propensas a desenvolverem danos mentais e físicos. À vista disso, é de suma
importância que haja uma maneira para que elas se sintam protegidas ou busquem
ajuda quando necessário. E de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), por meio da lei n° 8.069, está definido que:

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do
poder público assegurar, com absoluta prioridade e efetivação
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990 art.4°).

Os motivos pelos quais estas crianças estão expostas ao risco são diversos,
porém a maior parte delas fugiram de casa devido aos maus tratos e um meio familiar
caótico. Para uma criança, quando suas necessidades não são supridas por aqueles
que têm a responsabilidade de cuidar delas, a mesma se sente motivada a fugir e
buscar refúgio, mas em sua maioria acabam permanecendo na rua. A autora do artigo
“A rua como contexto de desenvolvimento”, Silva (2002), explica esse fator.
Há grandes chances de estes menores terem sua saúde mental afetada ao
longo da sua vivência nas ruas. Estudos garantem que a exposição sofrida por eles
afeta e atrasa o seu desenvolvimento psicológico. No entanto, incoerentemente, viver
na rua também proporciona a estas crianças e jovens um progresso devido as suas
experiências. Todavia, este não é um ambiente para nenhum ser humano ter como
moradia (Koller; Hutz 1997).
A ONG Visão Mundial, em 2017 realizou um diagnóstico com diversas crianças
e adolescentes de diferentes idades que vivem em situações de risco nas ruas da
maior cidade do país, São Paulo. Milhares de crianças e adolescentes estão
espalhados pelo Estado alimentando-se do que encontram na rua, sem receberem
uma educação adequada e frequentemente sujeitas a se envolverem com o perigo.
Elas são obrigadas a aprenderem a se defender, seja da maneira que for, e deixar de
lado a essência que uma criança tem.
Essas crianças e adolescentes vivem as consequências
negativas das desigualdades sociais, da pobreza e da exclusão,
fraqueza/falta dos vínculos familiares e afetivos. Também
entram na vida adulta precocemente sem acessar ou mesmo
conhecer os direitos básicos para viver de forma digna (VISÃO
MUNDIAL, 2017, p.7).

A obra de Jorge Amado, “Capitães da areia”, que diz respeito a esta situação,
foi publicada em 1937, mas este quadro, como é perceptível, ainda se faz presente
na sociedade. No livro, um grupo de meninos encontra na rua uma maneira de
sobreviver. Segundo Koller e Hutz (1997), estratégias são desenvolvidas para
manterem-se nas ruas, os ajudando a enfrentar situações que os deixem sujeitos a
serem atacados. Cometer pequenos furtos foi a solução encontrada pelos garotos.
Cada personagem carrega sua história, suas dores e seus sonhos. Na
narrativa, Sem Pernas é um dos que mais sente a falta de afeto familiar. Koller e Hutz
(1997) afirmam que a carência de cuidado de alguém que a criança se identifique,
confie e transmita segurança e amor, pode causar consequências no seu progresso
emocional. Em um momento, o personagem mostra o efeito dessa ausência ao sentirse fragilizado por receber tanto carinho pela família da casa que se infiltrou na intenção
de recolher informações para um novo furto.
Pedro Bala, o chefe dos capitães da areia. Um menino de 15 anos que desde
os cinco já vivia na rua. Queria ser igual seu pai e um dia organizar greves, ser um
revolucionário. Vivendo desde muito cedo na rua, conhece cada canto da cidade e já
se meteu em diversas brigas para defender-se. Bala era ágil, inteligente e tinha

autoridade para comandar. Seu jeito de ser, pensar e agir condiz muito com as
circunstâncias em que vive.
[...] a formação da personalidade de cada indivíduo engloba
desde os primeiros momentos da concepção e a evolução das
fases em que o ser humano passa. Além disso, o meio é forte
contribuinte, para o desenvolvimento de uma personalidade, a
pessoa que vive em determinado ambiente tem grande
propensão a seguir comportamentos referidos ao lugar que está
inserido (OLIVEIRA, 2015, p.37).

Professor é o símbolo da inteligência. Ele é o braço direito de Pedro Bala e
quem ajuda a planejar os roubos que o grupo irá realizar. Sendo o único que sabe ler
do bando, ele os entretém contando as aventuras presente nos livros que conseguem
por meio dos furtos. João José, Professor, é sob a perspectiva de Almeida (2013),
“uma criança que caiu nas ruas, no mundo do crime por falta de oportunidade”. Além
de culto, tinha um excelente dom para a pintura, algo que o ajuda a mudar de vida.
Muitas destas crianças e adolescentes em situação de rua podem apresentar
algum tipo de talento natural ou até mesmo adquirido durante a vivência no local.
Entretanto, nem sempre serão vistos ou levados a sério por se tratarem justamente
de indivíduos que se encontram nessas condições. Silva e Pedrosa (2017) enfatizam
que eles são marginalizados pela própria sociedade que ao invés de prestar algum
auxílio, muitas vezes contribuem no julgamento e na indiferença que crianças e
adolescentes sem família e sem afeto recebem.
Em um trecho do livro, Jorge Amado retrata o comportamento dos capitães da
seguinte forma:
[...] Eles furtavam, brigavam nas ruas, xingavam nomes, [...]
feriam com navalhas ou punhal homens e polícias. Mas, no
entanto, eram bons, uns eram amigos dos outros. Se faziam tudo
aquilo é que não tinham casa, nem pai, nem mãe, a vida deles
era vida sem ter comida certa e dormindo num casarão quase
sem teto. Se não fizessem tudo aquilo morreriam de fome,
porque eram raras as casas que davam o que comer a um, de
vestir a outro [...] (AMADO, 2008, p. 110-111).

Eles eram tratados como crianças criminosas e em consequência disso às
oportunidades para conseguirem algo digno quase não existiam, principalmente na
cidade em que viviam. Os três personagens tinham seus sonhos. Dois felizmente
concretizados e um interrompido por conta de toda a violência vivida durante os anos.
Infelizmente estas histórias não estão presentes apenas na ficção, mas
também em nosso cotidiano. Um grande exemplo para esta situação é o caso de
Sandro Barbosa do Nascimento, sua infância foi sequenciada por uma série de
desventuras, incluindo nessa lista o fato do mesmo ter presenciado a morte de sua
própria mãe aos 8 anos de idade. Após este fato que alavancou muitos problemas
futuros em sua vida, o então menino foi morar nas ruas do Rio de Janeiro, onde
envolveu-se no mundo da criminalidade e drogas, como uma forma de sobreviver
nesta situação.
No ano de 1993, Sandro foi um sobrevivente do caso conhecido como
“Massacre da Candelária”, neste crime oito jovens sendo dois maiores de idade,
moradores de rua, foram assassinados brutalmente e muitos outros ficaram feridos.

Anos mais tarde, o mesmo sequestrou um ônibus. Hoje existe um filme e um
documentário que retratam a história de Sandro e do caso do sequestro do ônibus
174, que terminou com a morte de alguém que sofreu por toda sua vida e teve poucas
oportunidades de mudança.
Assim como os capitães, Sandro tinha o sonho de sair dessa vida de rua e se
tornar um Rapper (cantor e compositor de um estilo musical que tem a característica
de transmitir os problemas sociais que afetam o país), contudo, o personagem não foi
inserido no sistema de educação pública, devido a isso, não sabia ler e nem escrever.
Desta forma, o mesmo nunca conseguiu ver um modo de sair do mundo que estava
inserido o que ocasionou sua morte.
A população precisa ter consciência de que é necessário tomar uma atitude
para que jovens e crianças possam ter em mente que não serão discriminadas por
viverem nas ruas e que seguir o caminho da criminalidade não é a única solução para
sobreviverem. Estes menores já sofrem diariamente sendo vítimas de violência, a
marginalização por parte da sociedade só é um fator para eles revoltarem-se por não
serem compreendidos. O Estado que deveria oferecer amparo aos mesmos acaba
contribuindo com todo esse preconceito, como afirma Roberti.
O Estado, como sociedade politicamente organizada, preocupado em não
deixar nenhuma sombra, por menor que seja, sobre a ordem estabelecida,
imputa, sistematicamente, os problemas sociais aos próprios infratores que
ele deixa ao desalento e, por isso, inadaptados (ROBERTI, 2000, p. 319).

Segundo Maciel, Brito e Camino (1997), é fundamental que tenha um programa
cujo objetivo não é apenas tirar estes meninos e meninas das ruas, mas sim que
impeça que eles façam deste ambiente seu lar. Estar nessa situação precocemente
pode ocasionar à criança a falta de uma educação adequada e o convite a empregos
desqualificados, o que facilitará para o julgamento da sociedade. Os autores ainda
afirmam que “por tratar-se de um problema multideterminado, a solução para a
questão dos meninos em situação de rua só será possível através da implementação
de diversas formas de políticas sociais”.
Crianças e jovens em situação de rua são vistos como marginais pela
sociedade, apesar da grande maioria apresentar comportamentos agressivos, isto
acaba tornando-se como uma forma de defesa. Seria necessário compreender que os
mesmos usam a força física para se protegerem de pessoas que querem tornar sua
vida ainda mais difícil no meio em que vivem.
Cada umas delas apresentam uma fragilidade devido aos anos de sofrimento,
levando em conta que nenhum deles escolheram estar ali, mas que os problemas que
estão diretamente associados a estrutura familiar, as levaram até este meio caótico
onde a frieza humana e o medo diário das coisas que podem vir a acontecer reina.
A rua se torna um abrigo para essas crianças, não por escolha das mesmas,
mas por desventuras que as levam até lá. Quando o menor se insere no contexto das
ruas ele espera encontrar uma liberdade que em sua maioria não existe, eles apenas
se tornam escravos da criminalidade para sua própria sobrevivência.
A rua, por vezes, torna-se um espaço de refúgio, de liberdade e de
estabelecimento de relações. Por outro lado, observa-se que esses aspectos
camuflam a vulnerabilidade e as renúncias as quais as crianças e
adolescentes são submetidos. (FERREIRA; LITTING; VESCOVI, 2014, p.
166)

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A obra de Jorge Amado foi publicada há anos atrás, mas o tema apresentado
se faz muito presente na sociedade atual. A exclusão social ainda é um grande
problema e meninos e meninas que vivem nas ruas sofrem isso na pela. Elas estão
sujeitas a sofrerem os mais diversos tipos de violência e em sua maioria são invisíveis
perante a sociedade que deveria oferecer algum suporte.
Com base nos resultados obtidos com o seguinte estudo, foi possível perceber
que por mais que haja instituições de apoio a estas crianças e adolescentes e leis que
os protegem, o número de menores expostos aos riscos que as ruas oferecem ainda
são grandes e preocupantes. Nem sempre a ajuda chega a todos e ainda há aqueles
que mesmo que tenham a recebido acabam voltando para as ruas por algum motivo.
Contudo, com todos os perigos enfrentados e o alto nível de desenvolverem
problemas psicológicos, estes menores ainda possuem esperança de um futuro
melhor longe de tudo que remete a árdua realidade vivida por eles. Portanto, esperase que haja uma conscientização de toda a sociedade diante estas crianças para que
as mesmas não sofram ainda mais do que já sofreram vivendo em constante perigo
nas ruas sem ao menos saber o que é receber afeto de forma verdadeira e ter uma
família.
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STORYTELLING: O RELACIOMENTO ENTRE EMISSOR E
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RESUMO
O storytelling é uma ferramenta baseada na narração de histórias que possui o poder de gerar
um laço emocional entre emissor e receptor de uma mensagem. Por esse motivo ele é amplamente
usado em áreas da comunicação, podendo provocar um sentimento de lealdade na audiência,
fidelizando o público alvo. Por ser um modelo que começou a ser usado mais frequentemente apenas
na última década, muitas informações sobre como e o porquê do funcionamento do mesmo ainda são
uma incógnita. Com isso em mente, o presente trabalho busca investigar o papel do storytelling no
relacionamento entre emissor e receptor através de estudos científicos, e analisar o projeto multimídia
Firestorm: The story of the bushfire at Dunalley para entender a influência que essa estratégia possui
no receptor.
Palavras-chave: storytelling; comunicação; jornalismo; firestorm.

ABSTRACT
Storytelling is a tool that can generate an emotional bond between the sender and recipient of
a message. For this reason, it is widely used in areas of communication, being able to provoke a feeling
of loyalty in the public, creating a trustworthy target audience. Since this model has only started being
used more often in the last decade, some information on how and why this works remains undiscovered.
Based on this, the present work seeks to investigate the role of storytelling in the relationship between
sender and receiver through scientific studies, and analyse the multimedia project Firestorm: The story
of the bushfire at Dunalley to understand the influence that this strategy has on the receiver.
Keywords: storytelling; communication; journalism; firestorm.

1. INTRODUÇÃO
Em uma sociedade na qual informações estão disponíveis em todo lugar e a
qualquer momento, novas estratégias precisam ser pensadas para captar a atenção
do público. Uma técnica que vem sendo cada vez mais utilizada é o storytelling.
Através na narração de histórias, comunicólogos tentam apelar para o emocional do
espectador com o intuito de trazer identificação e chamar a atenção dele.
Esse método pode ser utilizado em diversas áreas, como na educação,
marketing, jornalismo e publicidade. O storytelling tem o poder de criar uma relação
de proximidade entre o emissor – através de uma matéria jornalística, comercial
televisivo ou um podcast – e o receptor. Adenil Alfeu Domingos (2008) fala sobre essa
diversidade de meios nos quais o storytelling aparece e o que o diferencia:
De modo amplo, todas as narrativas são storytelling; de modo estreito,
apenas seriam storytelling as narrativas construídas para serem usadas com
a intenção contundente de formatar pensamentos. Na mídia, elas tornam-se
produtos à venda, enquanto no marketing são usadas como meio de
persuadir e criar hábitos de ação; na publicidade, a história de um produto
antropomorfizado como personagem capaz de satisfazer necessidades; na
educação, são meios de transformar ideias complexas em ideias mais
facilmente consumíveis etc. (DOMINGOS,2008, p.1)

Uma peça de comunicação pode transmitir sua mensagem de duas maneiras:
através do que está sendo dito, ou de como está sendo dito. O que está sendo dito é
visto através do conteúdo, enquanto o como está no modo utilizado para transmitir a
informação (VÄRE, 2014, p.7). Em uma era digital o mesmo conteúdo pode ser
encontrado diversas vezes em diferentes plataformas, devido a isso, a maneira como
a informação é transmitida pode ser um fator determinante na escolha do consumidor
de qual fonte utilizar.
Cunha e Mantello (2014) dizem que as pessoas só dispensam tempo em algo
que contribua positivamente em suas vidas. É necessário que essas informações as
ajudem de algum modo no cotidiano, a entender melhor os outros ou a si mesmo. Em
sua tese “Storytelling Advertising – A Visual Marketing Analysis”, Sarah Elise Väre
(2014) fala sobre como o storytelling pode suprir essa necessidade do público alvo e
assim captar sua atenção:
Para que possamos saber o que nos faz feliz precisamos saber o que nos faz
infeliz, devemos conhecer o medo para nos sentirmos seguros, e temos que
experimentar a adversidade para apreciar o sucesso. Além de nossa própria
vida, tempos de felicidade e miséria podem ser sentidos através de histórias.
Histórias nos permitem experienciar e usar nossas emoções à uma distância
segura. Nós usamos histórias para aprender sobre nós mesmos e o mundo
ao nosso redor. (VÄRE, 2014, p.1)

Essa carga emocional carregada pela narrativa, estimula a participação e
envolvimento muito mais do que mensagens racionais ou puramente informativas.
Sem uma informação pronta e autoritária, o receptor possui espaço para refletir sobre
a mensagem e chegar a suas próprias conclusões. Uma história tem a importante
característica de instigar o indivíduo que a ouve a contar outra história (CUNHA;
MONTELLO, 2014, p.59) abrindo espaço para o próprio consumidor propagar a
mensagem de maneira espontânea.

1.1 Storytelling na Comunicação Social
A narração de histórias é um ato que pode ser observado desde os primórdios
da humanidade, com os desenhos em pedra nos tempos da caverna e mitos passados
de geração em geração por séculos (VÄRE, 2014, p.7). De maneira simples,
storytelling se resume a isso: é o ato de contar uma história.
Contar história: unir ações desencadeadas dinamicamente no tempo, em
locais específicos, envolvendo personagens determinados, desenvolvendo
conflitos, provocando – se possível – catarse, iluminando nossa condição
humana e o drama coletivo da existência da espécie neste planeta, nesta e
noutras civilizações, em todos os tempos. (LIMA, 2014, p.122)

No meio corporativo, o storytelling aparece como uma ferramenta que pode ser
utilizada em diferentes formas de comunicação e possuir diversos propósitos. No
marketing, ele se torna um meio de empresas se diferenciarem utilizando histórias
reais ou fictícias. Na publicidade, ele tem o poder de humanizar um produto ou marca,
gerando identificação do consumidor. No jornalismo ele realiza uma imersão junto ao
autor, apresentando figuras mais complexas e reais, o que provoca um sentimento de
empatia no espectador.
Essa ferramenta tem sido muito utilizada para tentar captar a atenção do
espectador em meio a tantas outras informações semelhantes. Uma mesma notícia
pode ser encontrada em dezenas de sites, em meios impressos, rádio e televisão.
Uma variedade de marcas anuncia o mesmo produto em diferentes canais ao mesmo
tempo. Somos bombardeados por informações vindas de todos os lados o dia inteiro.
É preciso um diferencial para fazer o receptor dedicar seu tempo a algo.
O motivo desse método funcionar efetivamente em tantos segmentos se dá ao
fato de que, segundo pesquisas, nós nos envolvemos com histórias narrativas de uma
maneira diferente do que fazemos com outros tipos de conteúdo puramente
informativos. Guber (2011) diz que histórias funcionam como um “Cavalo de Troia”.
Ao nos depararmos com informações pontuais e factuais, automaticamente
assumimos uma posição de defesa, agindo de maneira desconfiada e defensiva.
Porém, ao nos engajarmos em uma narrativa, perdemos o controle dessa defesa
intelectual. Ficamos vulneráveis quando se trata de assuntos emocionais.
A audiência aceita a história porque, para um ser humano, uma boa história
sempre parece um presente. Mas a história, na verdade, é apenas um meio
de entrega utilizado pelo emissor. Uma história é uma artimanha usada para
disfarçadamente enviar uma mensagem para a cidade fortificada da mente
humana. (GOTTSCHALL, 2012)

Sarah Elise Väre (2014) justifica esse fascínio por contos narrativos como uma
necessidade humana de possuir experiências. Ela afirma que precisamos nos
familiarizar com sentimentos desagradáveis para que possamos apreciar os
aprazíveis. E a forma mais segura de possuir essa vivência – de aprender sobre nós
mesmos e o mundo ao nosso redor – é por meio de de histórias.
E é exatamente isso que muitos consumidores buscam. Ao invés de dizer à
audiência que eles deveriam saber mais sobre determinado assunto, pelas
estatísticas, declarações e fatos, é mais atrativo oferecer a chance de eles
vivenciarem a experiência de mundos que não são deles (COSTA, 2015, p.1).

Na última década, essa maneira de pensar tem se tornado cada vez mais
popular, e com isso cada vez mais comunicólogos utilizam-se do storytelling. Isso tem
gerado uma relação de proximidade entre o emissor e o receptor. Surge então um
vínculo quase pessoal, a informação não é mais transmitida da “mídia” para a “massa”,
e sim de um indivíduo para outro. A matéria prima para criação dessas mensagens é
a vida humana.
A informação humanizada gera identificação. O espectador consegue se
espelhar naquela situação. É como se o protagonista daquela história fosse ele próprio
ou alguém próximo dele, que já passou, ou poderia vir a passar, por alguma situação
semelhante. Martin Lindstrom (2007, p.44) afirma:
Essa total sinergia sensorial produz um efeito dominó. Pela maneira como as
impressões serão armazenadas no cérebro, o sentido provocado aciona um
outro, e mais outro...o que desencadeia, instantaneamente, uma variedade
de memórias e emoções. (LINDSTROM, 2007, p.44)

Cunha e Mantello (2014) completam a fala, dizendo que “a técnica do storytelling
resulta em um texto sinestésico: atinge os cinco sentidos, não deixando que o sujeito
fuja da mensagem. Pode ser visto, ouvido, trazer a lembrança de um aroma, de um
sabor ou de um toque. ”
Dessa forma, o receptor se identifica com aquela história e começa a criar um
vínculo com o emissor daquela mensagem. A partir de então, o interesse desse
espectador já não é mais na qualidade do produto ou informação oferecida, e sim
pelos laços emocionais construídos por eles.
1.2 Firestorm: The story of the bushfire at Dunalley
Em 2013 uma onda de incêndios florestais tomou conta da Tasmânia. Diversas
pessoas perderam seus lares, e outras que ficaram para trás tentando defender o
edifício, acabaram perdendo a própria vida. Durante um dos mais assustadores e
alarmantes incêndios, a família Holmes se refugiou na água, embaixo de um píer, e
decidiu fazer um registro fotográfico do momento como uma mensagem que dizia que
eles estavam vivos.
Essa sequência fotográfica viralizou mundialmente e inúmeras matérias foram
escritas sobre a situação da família. Dentre tantos artigos relatando o mesmo
acontecimento, um deles se destaca pela sua maneira única de contar a história. O
escritor Jon Henley, juntamente com a equipe interativa do The Guardian,
desenvolveu um projeto multimídia que conta, por meio de uma narrativa, a história
dos Holmes no dia do incêndio.
O projeto, nomeado Firestorm, faz uso de várias medias como áudio, vídeo,
entrevistas, escrita, fotografia, e uma história interativa, deixando o leitor imerso
naquele cenário. Durante toda leitura temos como plano de fundo imagens que
ilustram a situação sendo descrita. Para complementar, ouvimos uma trilha sonora
que representa o cenário, como ruídos da floresta, barulho de fogo ou sons de sirene.
Por mais distante que você esteja daquela realidade, o autor te permite sentir como
se aquela situação estivesse próxima de você ou de algum conhecido.
Não são apenas os recursos audiovisuais diversificados que proporcionam
essa experiência, mas também o modo como a história é narrada. Diferente do

tradicional texto jornalístico, Firestorm apresenta o lead ao decorrer da história e o traz
não como fatos pontuais, mas descrevendo cada item de maneira profunda e pessoal.
“Quem”, “quando” e “onde” não possuem apenas uma resposta. Assim como na
realidade, as pessoas e seus arredores mudam e evoluem.
O que todos lembram sobre aquela manhã: era uma beleza. Uma manhã de
verão tasmaniano linda, calma e limpa. Um céu sem nuvens; nada de ventos
a vista. Ainda não muito quente. Outro fato a ser lembrado: não havia
pássaros. Ao menos, nenhum que pudesse ser ouvido. Nenhum assovio. Isso
era curioso. Talvez até estranho. Como se algo estivesse segurando a
respiração. (HENLEY, 2013)

Apesar de o primeiro parágrafo do texto descrever o cenário onde a história
passará, a atenção aos detalhes nos dá informações importantes sobre os
personagens que serão apresentados mais à frente. Ao sermos introduzidos a Tim
Holmes, que “estava de pé, como sempre, às 5:30 da manhã”, ele já não nos causa a
estranheza do desconhecido. Sabemos que Tim Holmes é um morador de uma área
remota, onde era comum acordar com o cantar dos pássaros e se estranhava a falta
da música deles.
Além dos protagonistas, Tim e sua esposa Tammy, o texto também apresenta
outras fontes como personagens secundários. Mike Brown não está presente apenas
para dar uma declaração como parte do corpo de bombeiros, mas também para trazer
uma nova visão à narrativa, com suas ansiedades e preocupações.
“Mas em Hobart, Mike Brown, chefe do Serviço de Bombeiros da Tasmânia,
não estava tão otimista assim. Ele sabia que não demoraria muito para que 4 de
janeiro se tornasse o pior desastre por fogo da Tasmânia em meio século.” Novamente
o personagem apresenta emoções humanas que aproximam o leitor daquela
realidade, gerando uma identificação.
Ao longo da narrativa intensa, Firestorm nos oferece um escape emocional com
pequenos trechos de informações relevantes relatadas pontualmente. Essas
passagens trazem esclarecimentos científicos sobre a situação que estava ocorrendo
naquele momento. Um exemplo disso está entre o momento que os protagonistas
começam a se preocupar com a situação e o momento onde o fogo começa a se
alastrar perigosamente, o autor dá um intervalo explicando como e por que incêndios
se alastram em áreas como aquela.
Uma vez que um incêndio florestal começa, o comportamento dele é
governado por outros três fatores chave. Primeiro, combustível. Andrew
Sullivan, uma autoridade mundial em incêndios florestais do corpo de
pesquisa nacional da Austrália, o CSIRO, diz que com um grande incêndio,
em ventos fortes, ‘a quantidade de combustível é na verdade menos
importante do que o local onde está: o material fora do chão desempenha um
grande papel. ’ (HENLEY, 2013)

Para uma análise mais profunda de como Firestorm gera uma identificação por
parte do receptor, pode ser feito um paralelo do projeto com o conceito de “monomito”
ou “Jornada do Herói” de Campbell. O “monomito” é uma jornada padrão onde o
protagonista, ou herói, passa por uma sequência de fases que o leva à uma mudança
vital. Campbell (1997) afirma que a imagem do herói existe dentro de todos nós, por
isso somos atraídos por histórias desse tipo.

Assim sendo, temos apenas que seguir uma multidão de figuras heroicas, ao
longo dos estágios clássicos da aventura universal, para ver outra vez o que
sempre foi revelado. Isso nos auxiliará a compreender, não apenas o
significado dessas imagens para a vida contemporânea, mas também a
unidade do espírito humano em termos de aspirações, poderes, vicissitudes
e sabedoria. (CAMPBELL, 1997, p.20)

Essa jornada é dividida em três atos. O primeiro ato começa com uma
separação, onde o protagonista recebe um chamado para se aventurar. Dentro desse
processo existem quatro estágios a serem seguidos. Primeiro: mundo comum, o herói
possui consciência limitada do problema, sabendo que havia um incêndio à certa
distância. Segundo: chamado à aventura, os Holmes percebem que existe a
possibilidade do fogo se alastrar. Terceiro: recusa ao chamado, eles ainda se negam
a acreditar que seriam afetados pela situação. Quarto: encontro com o mentor, o herói
supera a relutância e Tammy leva as crianças para um local seguro.
Entra então o segundo ato, o qual dá sequência a mais cinco estágios. Quinto:
cruzamento do limiar, os protagonistas aceitam completamente a mudança e Tim
também abandona a casa e se junta à esposa e netos. Sexto: testes, aliados e
inimigos, eles passam por uma prova na qual precisam lutar contra seu oponente, o
fogo. Sétimo: aproximação da caverna profunda, eles se preparam para uma grande
mudança, não restando mais dúvidas de que a moradia e bens da família haviam sidos
destruídos. Oitavo: provação, após o fogo eles precisam definir um novo caminho a
ser seguido. Nono: recompensa, toda mudança traz consequências positivas e
negativas, os Holmes passam a viver sem um lar por um período.
Por fim, o terceiro ato encerra a jornada com mais três estágios. Décimo:
estrada de volta, a família busca uma solução para recuperar seu lar. Décimo primeiro:
ressureição, eles percebem que, apesar das dificuldades, não existe outro lugar no
mundo onde prefeririam viver. Décimo segundo: retorno com elixir, finalmente eles
reconstroem a casa e entendem que precisam se adaptar para conviver com a
natureza e mudanças climáticas do local.
Sendo a jornada do herói nada mais do que a manifestação dos anseios,
desejos e sonhos de todo ser humano ocultos em nosso subconsciente (FARIA, 2015,
p.16), é natural que esse modelo gere uma identificação do receptor com as etapas
do herói. Mesmo uma pessoa que nasceu e cresceu em uma cidade grande e nunca
sentiu o medo de um incêndio florestal, em algum momento de sua vida ela já passou
ou vai passar por uma situação onde precisa se desapegar de um mundo comum e
confortável para se aventurar e encontrar um novo mundo.
E é exatamente essa assimilação que gera um vínculo emocional entre a
audiência e o emissor. Dentre tantas outras fontes que apresentam a mesma história
repetidamente, Firestorm oferece ao leitor uma oportunidade de rever e repensar sua
própria situação através de uma história. Cedendo também espaço para eles viverem
novas experiências e conhecerem novos sentimentos sem ter que enfrentar uma
situação como a dos Holmes.
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RESUMO
A concepção de beleza imposta pela mídia e sociedade leva as pessoas a ultrapassar os limites
da vaidade na busca do consideram ser o corpo perfeito. A vaidade é o que impulsiona a realização de
tratamentos, porém, escravizam o corpo ate alcançar o desejado. Nessa demanda desenfreada pela
bela aparência as cirurgias plásticas estão a cada vez mais procuradas. Isto afeta não só as mulheres
mais também os homens, adolescentes, travestis e transgêneros. Dessa forma, as pessoas se
submetem a procedimentos que muitas vezes são transformados em tragédias por conta de
profissionais não especializados na área que usam produtos impróprios e de maneira clandestina. Esse
trabalho tem o objetivo de trazer conhecimentos sobre as cirurgias de implantes de silicone e o alerta
as consequências ocorridas pela má aplicação através de estudos científicos. Para a realização do
sucesso ao fazer uma cirurgia de implante é necessário à escolha e pesquisa do tratamento,
profissional e métodos.
Palavras-chave: Silicone. Prótese. Corpo Perfeito. Riscos. Procedimentos Estéticos.

ABSTRACT
The conception of beauty imposed by the media and society leads people to go beyond the
limits of vanity in the pursuit of the considered to be the perfect body. Vanity is what drives the
performance of treatments, but enslaves the body until it reaches the desired. In this demand unbridled
by the beautiful appearance plastic surgeries are increasingly sought after. This affects not only women
but also men, adolescents, transvestites and transgender. In this way, people undergo procedures that
are often transformed into tragedies on behalf of professionals who are not specialized in the area who
use improper and clandestine products. This work has the objective of bringing knowledge about silicone
implant surgeries and alerts you to the consequences of misapplication through scientific studies. For
achieving success while doing an implant surgery is necessary to choose and research the treatment,
professional and methods.
Keywords: Silicone. Prosthesis. Perfect body. Scratchs. Aesthetic Procedures.

1. INTRODUÇÃO
Neste artigo, focaliza-se o uso de silicone para alcançar o “corpo perfeito”. A
busca pela beleza, pela aceitação no meio social, e pela elevação da autoestima e
vaidade, vem aumentando a cada dia, e isso faz com que as pessoas optem por fazer
academia, outros investem em remédios para o emagrecimento, mas muitos recorrem
a procedimentos estéticos ou cirurgias plásticas para corrigir imperfeições, já que são
métodos rápidos.
O problema que rodeia a conquista desta busca é o aumento do uso clandestino
do Silicone Industrial (SLI) na realização desses procedimentos devido ao baixo custo.
Por ser aplicado em forma liquida, e ter a finalidade de limpeza de carros e aviões, é
altamente letal à saúde humana e considerado crime. Ao injetar este tipo de silicone
no corpo humano, o mesmo se espalha da região aplicada, e pode trazer grandes
problemas á saúde.
Outra substancia muito utilizada para moldar e corrigir pequenos defeitos no
corpo, mas que também pode causar graves riscos à saúde caso não seja bem
aplicado, é o Metacril (PMMA). Uma substância muito conhecida e utilizada em
clínicas estéticas, também injetáveis em forma líquida, e não absorvível pelo corpo,
podendo ser aplicado em qualquer parte do corpo humano, porém se o produto for de
baixa qualidade e não ser aplicado de maneira adequada pode levar o paciente à
internação ou até a morte. A diferença entre eles que é o Silicone Liquido Industrial é
proibido pela ANVISA, enquanto o Metacril é autorizado.
Este trabalho teve o objetivo geral de fazer um levantamento de casos onde foi
utilizado o Silicone Liquido Industrial (SLI) e o Metacril (PMMA) em corpos humanos
de maneira indevida, e nos reflexos disso apresentados recentemente em diversos
noticiários, em que as pessoas chegaram até a perder a vida devido ao uso impróprio
desses silicones. Desta forma, torna-se fundamental alertar as consequências
danosas que esses produtos podem fazer no organismo através da pratica
inadequada dessas técnicas onde pacientes são submetidos a esses procedimentos
de maneira clandestina e por pessoas não habilitadas.
Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para que as pessoas
interessadas em fazer esse tipo de procedimento e os profissionais não habilitados na
área saibam o quão perigoso e ilegal é esta pratica, afinal, os danos causados podem
ser irreversíveis na saúde dos pacientes.
Para fundamentação teórica nos baseamos na concepção da influência da
mídia sobre as pessoas, utilizando metodologias qualitativas de artigos e sites de
especialistas para a realização desta pesquisa.
2. HISTÓRICO DA CIRURGIA
“A busca por um padrão de beleza ideal consiste em uma prática observada
nas sociedades ocidentais desde a antiguidade clássica” (BOTELHO, 2009, p.104119).
De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica (2010), a
primeira tentativa de cirurgia plástica foi em 1895, quando um médico tentou igualar
os seios de uma paciente usando um lipoma –um tecido de gordura- das costas dessa
mesma paciente, mas o procedimento não teve sucesso.
Foi no inicio do século XX, na década de 1950, que o silicone líquido foi
introduzido pela primeira vez por mulheres japonesas, a prática foi feita por pessoas

não qualificadas e as reações adversas e suas complicações começaram a serem
publicadas.
Em meados do século XX, houve outras tentativas utilizando diversos tipos de
matérias como parafina, gorduras animais, cartilagens de boi e ate o próprio silicone.
A cada ano outros materiais passaram a ser experimentados- mas também sem
sucesso- tais como bola de vidro e implantes de esponja (com o formato de uma bola
de tênis). (SICP, 2010)
Entre os anos de 1960 e 1970, médicos de todo mundo passaram a injetar o
silicone industrial com o objetivo de aumentar as mamas e melhorar o contorno
corporal. Após alguns anos, grande parte dessas pessoas teve serias complicações
desde migração do liquido e ate câncer de pele, a causa ocasionou o abandono da
técnica e seu uso foi suspenso pelo FDA (Food and Drug Administration) americano
e pela DIMED no Brasil.
O primeiro sucesso ocorreu em 1961, pelos doutores Frank Gerow e Thomas
Cronin. Eles desenvolveram os primeiros implantes de silicone e realizaram o primeiro
aumento das mamas quando perceberam que a bolsa para transfusão de sanguefeita de plástico- era semelhante à consistência da mama feminina, o experimento foi
feito em uma cadela chamada Esmeralda, concluindo a boa evolução do experimento.
(ALEXANDRE, 2013).
Frank Gerow apertou uma bolsa plástica com sangue e observou o quanto
isso se parecia com um seio de uma mulher, indica Teresa Riordan, autora
do livro Inventing Beauty: A History of the Innovations that have Made Us
Beautiful (“A Invenção da Beleza: Uma História das Inovações que nos
Tornaram Belas”, em tradução livre).

No ano de 1962, Timmie Jean Lindsey foi a primeira mulher a receber o mesmo
implante de silicone. A cirurgia durou cerca de duas horas e teve sucesso absoluto.
No ano seguinte, Cronin e Jerow apresentaram sua experiência para o Congresso
Internacional de Cirurgia Plástica fazendo a novidade estourar feito uma bomba, cuja
explosão continua ate os dias de hoje e cada dia mais intensa. (MOREIRA, 2012)
Em 1994, o silicone líquido foi aprovado pelo FDA (Food and Drug
Administration) apenas para uso oftalmológico em casos de deslocamento de retina,
permanecendo proibido para as demais finalidades.
Desde então, outros procedimentos foram surgindo e, atualmente, pode-se
colocar prótese em todo o corpo como os seios, glúteos, coxas, panturrilhas e até
mesmo outras regiões, desde que seja utilização silicone em gel apropriado.
Atualmente, a cirurgia de implante de silicone é o mais procurado e realizado em todo
mundo, além de ser consagrada e segura desde seja feita por um profissional
qualificado. (Dr. Claudio Mokross, site boa plástica) Porem, ainda existe muitos riscos
á essas cirurgias pelo grande número de pessoas que ainda usam o silicone líquido
para essas técnicas.
2.1 Crescimentos das cirurgias
Em uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP)
apontou que no Brasil cresce o numero de cirurgias plásticas em comparação ao ano
de 2014. Em dois anos o procedimento de preenchimentos aumentou cerca de 390%,
representando 47,5% dos procedimentos. (VIEIRA, 2017). Isso mostra que apesar da

crise que afeta diversos setores da economia brasileira os procedimentos estéticos
estão de vento a polpa. (ROCHA, 2018).
A busca por melhorias do corpo foi grande nos últimos anos e deve aumentar
ainda mais. Não só pela globalização, que fez com que muitos pacientes
desejassem mudar aspectos físicos com o foco em trabalhos e fins, mas
porque as pessoas, de modo geral, têm se cuidado mais, afirma Marco
Antônio Rocha, cirurgião plástico de São José dos Campos, 2018, p. o vale.

Vieira (2017) o mesmo autor diz que a lista de intervenções que mais fazem
sucesso em clinicas de cirurgias é os implantes de silicone, lipoaspiração,
abdominoplastia, mastopexia e mamoplastia redutora, respectivamente.
O presidente da SBCP, Luciano chaves, relembra a grande importância na
procura de profissionais qualificados para qualquer tipo de tratamento.
Há cerca de 12 mil pessoas sem qualificação realizando cirurgias plásticas
no Brasil, o que coloca seus pacientes em risco de deformidades, erros
irreversíveis e até morte, afirma Luciano Chaves, presidente da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Plástica.

3. MÉTODO
Foi realizada uma análise retrospectiva dos prontuários de pacientes que
tiveram complicações após a injeção do silicone líquido industrial, atendidos
simultaneamente no Serviço de Emergência da Santa Casa de São Paulo, no período
de setembro de 2003 a dezembro de 2010. Exemplificando as manifestações
ocorridas ao decorrer da técnica de dias ou ate anos após a aplicação.
4. RESULTADOS DA APLICAÇÃO
No Brasil, diferentemente dos EUA, não há liberação para o uso do silicone
líquido injetável com finalidade estética. No entanto, observamos um grande número
de pessoas “leigas” utilizando produtos industriais que contém uma série de
impurezas, além de técnicas e indicações inadequadas o que leva ao grande índice
de complicações observado nesses últimos meses. Além do silicone liquido, outra
substancia que também tem gerado grandes problemas é o Metacril. Diante disso,
vale ressaltar as complicações ocorridas e possíveis tratamentos.
O silicone industrial tem aspecto oleoso, se injetado no organismo pode gerar
diversas anomalias, seja na hora da aplicação ou com o passar dos anos, além da
sua aplicação ser quase uma sessão de tortura tamanha a dor. Depois de injetar o
líquido no corpo é necessário fazer um tipo de massagem para que o produto se
espalhe na região.
Ao injetar cerca de 5ml a 2000ml em determinada região do corpo é possível
observar alterações na pele após algumas horas como Inflamações, edema, eritema,
alterações cutâneas isquêmicas e fasciítes. Após alguns dias é possível observar
modificações mais graves como infecções mais profundas, necrose, deformações,
dores, dificuldades para caminhar, infecção generalizada, embolia pulmonar e, até
mesmo, a morte.
Separamos algumas fotos de casos onde o silicone líquido foi utilizado para
demostrar os danos causados. Segue as imagens:

Paciente 1. E.O.B., 26 anos – sexo feminino. Relatou injeção de 5 ml de
silicone líquido industrial na região frontal.

Fonte: http://arquivosmedicos.fcmsantacasasp.edu.br

Paciente 2. J.M.S., 19 anos – sexo feminino. Relatou a injeção de 10 ml de
silicone líquido industrial no lábio superior.

Fonte: http://arquivosmedicos.fcmsantacasasp.edu.br

Paciente 3. R.S.A. 21 anos – sexo feminino. Relatou a injeção de
aproximadamente 1000 ml de silicone líquido industrial na face lateral da coxa,
pedindo para interromper o procedimento devido à dispneia e ao desconforto.

.

Fonte: http://arquivosmedicos.fcmsantacasasp.edu.br

Essas pacientes tiveram o tratamento clínico com o uso de anti-inflamatórios e
antibióticos, o que mostrou ser eficiente nos casos de eritema, edema e pequenas
ulcerações, no caso da paciente 1 e 2, reservando o tratamento cirúrgico para os
casos mais graves em que há necrose e infecções secundárias, como notamos no
caso da paciente 3.
5. DISCUSSÃO
O que atrai tantos consumidores apesar dos riscos é o baixo custo do produto,
sendo o preço máximo envolto de R$ 60,00 o litro. Uma cirurgia plástica com a
utilização de um silicone apropriado (nunca líquido) pode chegar ate R$30 mil,
enquanto a aplicação com um Silicone Industrial sempre será mais barato. Além disso,
por ser um material utilizado em manutenção de objetos mecânicos, é muito fácil o
acesso.

O Metacril é liberado pela Anvisa, mas apenas para situações específicas e em
poucas quantidades como, por exemplo, casos de pacientes com HIV. Não é
recomendado para fins de modelagem do corpo por não ser absorvível, o que o torna
permanente.
Normalmente, as pessoas que se submetem a esses procedimentos sabem do
risco que estão correndo e percebem que tem algo de errado, mas a obsessão para
retirar marcas de expressão ou ganhar mais volume em partes do corpo faz com que se
submetam a qualquer coisa, quando os sintomas começam a aparecer só procuram
um medico quando o caso já esta em estado grave, o que dificulta ainda mais o quadro
e o tratamento.
Devido ao potencial elevado da migração do material, as alterações do tecido
podem ser identificadas em locais distantes daquele em que foram injetadas, as
apresentações mais comuns são reações imunológicas tipo alergia, granulomas por
corpo estranho, dolorosos ou não, provocando deformidades nodulares de acordo
com a localização dos mesmos.
O tratamento se torna difícil ou impossível, mas pode haver tentativa desde que
seja iniciado na fase aguda na presença de áreas de isquemia/necrose mais externas
ou profundas, bem como, nos casos de abscessos, fístulas e fasciítes. A principal
opção utilizada para cobertura das cruentas é a realização de autoenxerita de pele.
6. CONCLUSÃO
A análise dos dados permite concluir que os danos causados pelo uso indevido
dos produtos citados são extremamente prejudiciais a saúde, levando a óbito ou em
alguns casos causando danos irreversíveis ao organismo humano. O uso do silicone
líquido industrial deve ser totalmente contraindicado como material de preenchimento
e modificação do contorno corporal, a venda desse produto deve ser mais fiscalizada,
já que qualquer um pode comprar. Todo e qualquer procedimento estético sempre
deve ser feito por profissionais habilitados, local adequado e de extremo cuidado com
a higiene e aplicação dos produtos utilizados. Vale lembrar que se trata de vidas, e
coloca-la em risco apenas para ter uma boa aparência não vale a pena.
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RESUMO
Durante toda a história da humanidade, a matéria-prima era usada para sobrevivência; com o
passar do tempo, a condição do meio ambiente agravou-se, trazendo um aumento significativo de
pessoas com preocupação ecológica. Diante disso, com a mudança no comportamento dos
consumidores, as empresas tiveram de se adaptar a isso, fazendo com que as medidas ecológicas
tornassem uma vantagem competitiva. Sendo assim, esse estudo tem como objetivo analisar a
influência do marketing verde nos consumidores de Lorena e região. O marketing verde é a principal
esperança na adoção de práticas que protejam o meio ambiente pelas empresas, gerando grandes
oportunidades para empresas e profissionais de marketing capazes de criar soluções, conciliando
prosperidade e proteção ambiental. Além da análise bibliográfica, realizou-se uma pesquisa
quantitativa, trazendo consigo o resultado de que com aumento do conhecimento e conscientização
ecológica dos consumidores vem contribuído para a influência do marketing verde na decisão de
compra.
Palavras-chave: Marketing Verde; influência; meio ambiente; consumidor.

ABSTRACT
Throughout human history, the raw material was used for survival; with the passage of time, the
condition of the environment worsened, bringing a significant increase of people with ecological concern.
In view of this, with the change in consumer behavior, companies had to adapt to this, making ecological
measures a competitive advantage. Therefore, this study aims to analyze the influence of green
marketing on consumers in Lorraine and region. Green marketing is the main hope of adopting practices
that protect the environment by companies, generating great opportunities for companies and marketers
capable of creating solutions, reconciling prosperity and environmental protection. In addition to the
bibliographical analysis, a quantitative research was carried out, bringing with it the result that with
increased knowledge and ecological awareness of consumers has contributed to the influence of green
marketing on the purchase decision.
Keywords: Green Marketing; influence; environment; consumer.

1. INTRODUÇÃO
Durante toda a história da humanidade, o homem usava matéria-prima para a
sobrevivência e, com o surgimento das revoluções industriais, agravou-se a condição
do meio ambiente em que o homem vive. Houve um aumento significativo de grupos
homogêneos que se preocupam com a natureza e sua importância para a preservação
da vida, fazendo com que surgissem selos que qualificam a empresa como
ecologicamente correta e sustentável.
Desta forma, o comportamento do consumidor mudou conforme o tempo foi
passando, pois, a fuligem tóxica produzida pelas indústrias ao redor do mundo foi
degradando o meio natural e acarretando graves consequências. As pessoas também
foram mudando seus pensamentos sobre esse assunto e exigindo cada vez mais uma
postura ecologicamente correta dos setores empresariais.
Com isso, teve o surgimento de políticas ambientais que favoreceram o início
do marketing verde nas empresas existentes até os dias de hoje, como uma grande
vantagem competitiva.
Diante disso, são dadas como hipóteses: que o aumento do conhecimento e
conscientização dos consumidores tem contribuído para a influência do marketing
verde na decisão de compra, ou que ainda nos dias de hoje, há falta de informação e
conscientização sobre o meio ambiente, o que faz com que os consumidores não
sejam influenciados na decisão de compra pelo marketing verde.
Sendo assim, tem-se como objetivo geral analisar a influência do marketing
verde nos consumidores de Lorena e região, e como objetivos específicos: analisar o
comportamento dos consumidores de Lorena e região; identificar o impacto do
marketing verde na decisão de compra; e descrever dados coletados para análise de
caso.
Metodologicamente, realizou-se uma pesquisa quantitativa, de cunho
exploratório, e também se apoiou em coletas de dados na investigação do tema, tais
como análise de documentos e pesquisa bibliográfica.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 MARKETING
De acordo com Honorato (2004), o sistema de troca está presente na vida do
homem desde a economia de subsistência, passando pela troca de produtos
excedentes, pelo surgimento do dinheiro com valor até os dias de hoje, embora o
processo de troca seja mais complexo, o conceito básico é o mesmo.
Para Cobra (2009), a expressão marketing deriva do latim “mercare”, que
definia o ato de comercializar produtos na antiga Roma. Tudo que se produzia era
vendido sem esforço, então, o marketing era desnecessário; e somente no século
passado se tornou algo essencial. Desta forma, foi criado nos Estados Unidos da
América (EUA) em meados da década de 1940.
Ainda para Cobra (2009), existem três eras no marketing que são de maior
destaque: a era da produção, em meados de 1925, em que não se tinha preocupação
com vender, posto que tudo que era produzido era consumido; a era da venda, entre
1925 e o início de 1950, na qual havia maior preocupação com venda, necessitando
encontrar compradores para excedentes; e, por fim, a era do marketing, após a crise
de 1929, em que Brasil e Estados Unidos encontravam dificuldade em obter dinheiro
tornando o mercado consumidor sem poder de compra, surgindo então o marketing

com o objetivo de conquistar os poucos consumidores que sobraram, com importância
redobrada.
Como lembra Kotler e Keller (2006), o marketing está por toda parte.
Independente da forma, pessoas e organizações ligam-se a inúmeras atividades que
poderiam ser chamadas de marketing. O marketing adequado tem se tornado cada
vez mais indispensável para obter sucesso nos negócios, além de afetar fortemente o
cotidiano da sociedade, estando presente em vestimentas, anúncios, dentre outras
coisas. O bom marketing não é feito de forma acidental, mas sim como resultado de
um cuidadoso planejamento, sendo em quase todos os setores suas práticas
refinadas e reformuladas para aumentar chances de sucesso. Por mais que sua
excelência seja rara e difícil de alcançar, o marketing é ao mesmo tempo uma arte e
uma ciência, e há uma tensão constante entre seu lado formal e criativo. O seu lado
formal é descrito como criatividade e a paixão.
Ainda para Kotler e Keller (2006), o marketing abrange a identificação e a
satisfação das necessidades humanas e sociais, ou seja, supre as necessidades de
forma lucrativa. Muitas vezes é visto como uma arte de vender produtos e as pessoas
ficam extasiadas ao ouvir que isso não é o mais importante do marketing. O marketing
tem como objetivo conhecer e entender o cliente, de tal forma que os produtos e
serviços sejam vendidos sozinhos.
Segundo Honorato (2004), o marketing é muito mais abrangente do que uma
mera propaganda, onde os consumidores não compram coisas, e sim soluções para
seus problemas.
Marketing é uma atividade voltada para conquista e manutenção lucrativas
dos clientes por meio destes processos de troca, desde que atendendo as
necessidades, os desejos e as expectativas visando a conquistar a fidelidade
do cliente para sua empresa, produtos e serviços (HONORATO, 2004, p.10).

Ainda definindo marketing, segundo Kotler (2011, p.27), essa atividade “[...] é
um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam
e desejam através da criação, oferta e troca de produtos de valor com outros”. Para
ele, a significado de marketing se fundamenta em quatro pilares: necessidades dos
consumidores, mercado-alvo, marketing integrado e rentabilidade.
Para a Associação Americana de Marketing (2013, [s.p.]), “Marketing é a
atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar
ofertas que tenham valor para clientes, parceiros e a sociedade em geral.”.
Como a intenção é abordar um tipo de marketing, o marketing verde, a seguir
estuda-se brevemente sobre o meio ambiente.
2.2 MEIO AMBIENTE
Conforme o art. 3° da Lei n° 6.938 de 31 de agosto de 1981 da Legislação de
Direito Ambiental, entende-se por meio ambiente (BRASIL, 1981, [s.p.]): “[...] o
conjunto de condições, leis, influencias e interações de ordem física, química e
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.
Já segundo o art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 5
de outubro de 1988 (BRASIL, 1988, [s.p.]):

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações.

Conforme Donaire (2010), desde os tempos coloniais a economia brasileira
caracterizou-se historicamente por ciclos que enfatizam a exploração de determinados
recursos naturais. A modernização maciça e acelerada dos meios de produção, a
industrialização, a implantação de grandes projetos de infraestrutura e a exploração
de recursos minerais e agropecuários para fins de exportação fazem parte das
estratégias que tem produzido importantes impactos negativos no meio ambiente;
esses fatos aliados ao acelerado processo de urbanização causou profunda
degradação do ambiente; diante dos protestos crescentes da população contra os
riscos de desastres ecológicos ou da deterioração da qualidade de vida, os governos
locais e nacionais são pressionados a implantar normas cada vez mais severas de
proteção e conservação, consequentemente as empresas que não poluem, poluem
menos ou deixam de poluir tem as portas do mercado e do lucro cada vez mais
abertas.
A repercussão da questão ambiental dentro da organização e o crescimento
de sua importância ocorrem a partir do momento em que a empresa se dá
conta de que essa atividade, em lugar de ser uma área que só lhe propicia
despesas, pode transformar-se em um excelente local de oportunidades de
redução dos custos, o que pode ser viabilizado, seja através do
reaproveitamento e venda dos resíduos e aumento das possibilidades de
reciclagem, seja por meio da descoberta de novos componentes e novas
matérias-primas que resultem em produtos mais confiáveis e
tecnologicamente mais limpos. (DONAIRE, 2010, p.90).

Como cita Donaire (2010), essa repercussão se torna mais fácil de ser
compreendida se entendermos que qualquer melhoria de desempenho ambiental da
empresa, através da diminuição do nível de efluentes ou de melhor combinação de
insumos sempre representara de alguma forma ganho de energia ou de matéria
contida no processo de produção.
Passe-se agora ao conceito de marketing verde.
2.3 MARKETING VERDE
Segundo Kotler e Keller (2006), a principal esperança está na adoção de
práticas que protejam o meio ambiente pelas empresas, gerando grandes
oportunidades para empresas e profissionais de marketing capazes de criar novas
soluções, conciliando prosperidade e proteção ambiental. A empresa precisa estar
consciente das ameaças e das oportunidades associadas ao quadro de tendências
do ambiente natural: escassez de matérias-primas, custo elevado de energia, níveis
de poluição e a mudança nos papeis do governo.
Ainda para Kotler e Keller (2006), para aumentar o consumo de produtos
ecológicos, é necessário romper hábitos de fidelidade do consumidor, vencer seu
ceticismo quanto a introdução de produtos ecológicos e a qualidade desses produtos,
mudando a atitude do consumidor sobre seu papel na proteção ambiental.

Há diversas definições para o conceito de Marketing Verde, porém a mais
válida se deu por conta da Associação Americana de Marketing, que realizou um
workshop intencionado a discutir o impacto do marketing sobre o meio ambiente. Após
esse evento, o ecomarketing ficou assim definido com o estudo dos aspectos positivos
e negativos das atividades de marketing em relação à poluição, ao esgotamento de
energia e ao esgotamento dos recursos não renováveis.
Segundo Kotler (2011), no mundo dos negócios atuais as empresas vêm
assumindo cada vez mais responsabilidade com o meio ambiente. Em tempos
passados, as indústrias podiam expelir fumaça e eliminar dejetos sem preocupações,
mas, a partir dos anos 70, com o desgaste cada vez mais sério do ecossistema, leis
de proteção ambiental exigiam que as empresas tomassem medidas corretas.
Ainda para Kotler (2011), o movimento ambientalista vem ganhando força ao
decorrer do tempo, e o que antes era uma desvantagem em relação às empresas,
com seu início em 1972, algumas organizações reconheceram que devem se
responsabilizar por seus efluentes que afetam o meio ambiente, e veem as políticas
verdes como vantagem competitiva.
De acordo com Kotler e Keller (2006), graças a divulgação das atividades do
Dia do Planeta Terra nos Estados Unidos, em 1990 nasceu o movimento “marketing
verde”. Houve uma grande explosão de posicionamentos ecologicamente corretos, ao
mesmo tempo que cada vez mais empresas buscavam capitalizar a sensibilidade do
consumidor a questões ambientais.
Como lembra Kotler e Keller (2006), diante de uma perspectiva do branding, as
campanhas de marketing verde não foram um sucesso absoluto. Algumas empresas
como a Philips Eletronics NV, tentaram aderir para sua realidade um branding com o
uso do marketing verde, enfrentando dificuldades na primeira oportunidade e um
grande crescimento depois. Apesar do sucesso de algumas, outras empresas na
última década, ao tentarem aderir esse processo em vendas de produtos ecológicos
não obtiveram resultados satisfatórios.
Ainda para Kotler e Keller (2006), apesar do esforço de várias empresas para
alcançar o sucesso na venda de produtos verdes, foram encontrados obstáculos,
dentre eles, superexposição e falta de credibilidade, comportamento do consumidor e
implementação ineficiente. No primeiro, muitas empresas que alegavam ser
ecologicamente corretas fizeram com que o público se tornasse cético quanto a essas
informações, e hoje, para muitos, essa postura socioambiental não passa de uma
estratégia de marketing. No comportamento do consumidor, estudos mostram que os
consumidores em geral não estão dispostos a pagar mais pelos benefícios ambientais,
e acabam não abrindo mão de outros proventos em prol de produtos ‘verdes’. E a
implementação ineficiente traz que muitas empresas implementaram mal seu
programa de marketing verde, fazendo com que levassem seus produtos ao fracasso,
tendo em alguns casos a ausência de uma conexão entre o que a empresa estava
fazendo e como isso afetava o consumidor.
De acordo com Kotler e Keller (2006), para superar os obstáculos encontrados
na venda de produtos ecológicos e certificar-se de que essas iniciativas sejam
implementadas de forma correta, algumas empresas recomendam recorrer à ajuda de
um ‘campeão verde’, que seria um ambientalista que trabalha internamente para
tornar as empresas mais ecológicas. Ao longo dos anos houve sucesso notável de
marketing verde em grandes empresas.

De acordo com Alves (2001), existem programas de certificação, reforçando o
empenho ambiental de uma corporação, ajudando a estabelecer credibilidade, como
por exemplo a ISO 14.000 (conjunto de normas técnicas que estabelece padrões de
qualidade para um produto), e a conquista desses selos de aprovação representa uma
grande vantagem competitiva.
Segundo Alves (2001), o marketing ambiental manifestou-se como uma forte
tendência, agregando maior valor ao produto e a empresa. As companhias que não
respondem às questões ambientais no geral podem acabar perdendo mercados. O
“consumerismo ambiental” é o nome dado para consumidores que deixam de comprar
um produto em troca de outros que não causem danos ecológicos. As inúmeras
implicações mercadológicas vêm causando uma verdadeira revolução no marketing.
Como cita Alves (2001), atualmente a responsabilidade ambiental é um dos
itens essenciais na estratégia ambiental, isto porque a qualidade, serviços, preços
atraentes deixaram de ser diferencial.
Ainda para Alves (2001), as estratégias do marketing verde podem ajudar no
desenvolvimento de produtos e processos de manufatura ambientalmente saudáveis.
Não só oferecem a oportunidade de fazer a coisa certa, mas também de valorizar a
imagem da empresa. O marketing verde tem dois desafios: oferecer produtos que
satisfaçam as necessidades do consumidor e projetar uma imagem de alta qualidade.
Não basta uma empresa apenas afirmar que tem empenho com a preservação do
meio ambiente, deve ser publicamente responsável.
3. METODOLOGIA
De forma metodológica, disponibilizou-se um questionário quantitativo para
diversas pessoas da cidade de Lorena e região e teve-se uma amostra total de 500
respostas.
A pesquisa quantitativa prevê a mensuração de variáveis predeterminadas para
verificar e explicar sua existência, relação ou influência sobre outras variáveis, e supõe
um conjunto de unidades de observação comparáveis entre si, procurando refletir o
que é comum à maioria das situações. Centraliza sua busca em informações
quantificáveis e é adequada para estudar a regularidade dos fenômenos e não suas
possíveis exceções (SEVERINO, 2007).
As respostas obtidas por meio da aplicação da pesquisa entre os consumidores
de Lorena e região permitiu a constatação de que o público participante foi em sua
maioria de 15 a 25 anos (77%), e acima de 25 anos (19,6%), as demais respostas
foram de pessoas com até 14 anos (3,4%).
A seguir, passa-se aos resultados e discussões.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
As respostas do questionário aplicado foram analisadas de forma quantitativa,
onde cada questão foi estudada isoladamente, como será mostrado a seguir a partir
gráficos gerados.

Gráfico 1: Percepção dos entrevistados em relação à adoção de práticas do Marketing Verde nas
empresas

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018

O Gráfico 1 demonstra que 50,2% dos consumidores observam a adoção do
Marketing Verde em somente algumas empresas das quais consomem; cerca de
18,2% observa em grande parte das empresas, outros 5,2% em todas elas, enquanto
26,4% não tem conhecimento da adoção do Marketing Verde.
Gráfico 2: Necessidade de preocupação ambiental pelas empresas e adoção do Marketing Verde

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018

O Gráfico 2 demonstra quantos deles acham necessário, a preocupação com
o meio ambiente e adoção do Marketing Verde pelas empresas. 6% disseram que
talvez e apenas 2% responderam que não, contra a maioria absoluta de 92%, os quais
responderam que sim.

Gráfico 3: Preferência por empresas com preocupação ambiental

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018

Foi questionado ainda, se o consumidor deixaria de comprar em uma empresa
ao saber que ela degrada ao meio ambiente e optaria por uma empresa com Marketing
Verde, diante disso apenas 9,4% responderam que não, contra 32,4% que disseram
que talvez e 58,2% os quais responderam sim.
Diante dos resultados coletados, pode-se notar que são poucas as empresas
que transmitem com clareza a adoção do Marketing Verde, o que deve ser revisto,
levando em conta que a grande maioria dos consumidores analisados acha
necessário a preocupação com o meio ambiente e a adoção do Marketing Verde,
inclusive um número considerável optaria por uma empresa com o uso do mesmo,
deixando de comprar em outras que degradam ao meio ambiente.
Com base nos argumentos apresentados acima pode-se dizer que, o aumento
do conhecimento e preocupação ecológica dos consumidores tem contribuído para a
influência do Marketing Verde na decisão de compra.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os objetivos propostos inicialmente neste trabalho foram alcançados com êxito.
Foi comprovada a influência do Marketing Verde nos consumidores de Lorena e
região.
A metodologia adotada para o desenvolvimento do projeto foi certeira. A
pesquisa quantitativa, de cunho exploratório permitiu que a compreensão sobre o
comportamento do consumidor fosse ampliada, mostrando sua proximidade com o
tema estudado.
Os resultados obtidos na pesquisa de campo confirmam a hipótese de que,
com aumento do conhecimento e conscientização ecológica dos consumidores vem
contribuído para a influência do Marketing Verde na decisão de compra, pois, nos dias
atuais, os consumidores têm sido cada vez mais conscientizados em relação ao
ambiente no qual vivem, optando por empresas com práticas politicamente corretas
em relação ao meio ambiente, utilizando por sua vez, o Marketing Verde de maneira
adequada. Consequentemente, essas empresas acabam por sua vez ocupando um
lugar de destaque na mente de seu público, sendo preferência na decisão de compra
pela vantagem competitiva.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivos relatar e promover uma reflexão sobre os dados de uma
pesquisa que visou auxiliar no desenvolvimento da prática pedagógica por meio de recursos digitais
utilizando as tecnologias. O profissional do ensino pode ampliar o formato da organização das suas
práticas pedagógicas que realiza, imergindo no universo digital do estudante a partir das redes sociais,
inclusive pelo Twitter, onde nela se encontra uma infinidade de informações que podem auxiliar na
prática do ensino. Este estudo foi realizado à luz de Gabriel (2013), Martins et al (2018), Miranda Jr.
(2013), Savioli et al (2018). Com dados de uma pesquisa qualiquantitativa realizada no Twitter, podese afirmar a viabilidade dessa ferramenta para a utilização no âmbito acadêmico.
Palavras-chave: Educação; Professor; Redes Sociais; Tecnologias; Twitter.

ABSTRACT
This article aims to report and promote a reflection on the data of a research that aimed to assist
in the development of pedagogical practice through digital resources using the technologies. The
education professional can broaden the format of the organization of his pedagogical practices,
immersing himself in the digital universe of the student from social networks, including by Twitter, where
there is an infinity of information that can assist in the practice of teaching. This study was carried out in
the light of Gabriel (2013), Martins et al (2018), Miranda Jr. (2013), Savioli et al (2018). With data from
a qualitative-quantitative research carried out on Twitter, it’s possible affirm the viability of this tool for
use in the academic field.
Keywords: Education; Social Networks; Teacher; Technologies; Twitter.

1. INTRODUÇÃO
A tecnologia é uma realidade nos diferentes contextos acadêmicos. A par disso,
saber utilizar ferramentas tecnológicas em sala de aula é crucial para o profissional
da educação. Com a tecnologia, as redes sociais avançam cada vez mais como meio
de informações e conhecimento. O Twitter, em especial, é uma rede social que se
destaca em relação às informações instantâneas e comunicações expressas, e
quando bem utilizada, favorece-o na transmissão do conhecimento. O professor,
profissional que utiliza-se da comunicação para exercer a sua função, deve ter a
prática de manuseio para operar essa ferramenta e facilitar a organização da sua
prática pedagógica.
O crescimento da tecnologia acompanha o desenvolvimento humano. Tem-se,
então, um ser humano mais tecnológico e conectado. Como consequência, é
conhecido hoje como Geração Z os indivíduos que são nativos digitais, ou seja,
nasceram após 1990 juntamente com o surgimento da World Wide Web. Ir contra este
movimento está se tornando cada vez menos viável, tendo em vista que essa geração
é ímpar no ensino básico e maioria no ensino superior. Esta geração vive em um
mundo conectado, diferente dos olhares mais antigos.
Muitos desses professores não tiveram em sua formação inicial ou
continuada contato com a área do conhecimento, e se veem diante de um
cenário que lhes é estranho, rejeitando assim a utilização das tecnologias
como ferramenta de aprendizagem, pois receiam que ao perceberem sua
limitação na utilização das tecnologias, vão lhes achar incompetentes, ou
mesmo que a utilização do computador em sala de aula fará com que sua
presença seja dispensável. (SAVIOLI et al, 2018, p. 64)

A conectividade está diretamente ligada às redes sociais e já faz um tempo que
elas são realidade. Desde o surgimento da WWW (World Wide Web), as pessoas
buscam um meio de se conectar. ICQ, MSN, Orkut e afins, foram as redes sociais
iniciais desse processo, que deram lugares ao Facebook, Instagram, WhatsApp e o
Twitter, que será o foco deste trabalho.
[...] as redes sociais são instrumentos pertinentes que possibilitam favorecer
condições para que os docentes possam aperfeiçoar sua prática pedagógica
em um processo de aprendizagem em rede na construção do conhecimento
na interação social com o grupo. (SAVIOLI et al, 2018, p. 82)

O Twitter é uma rede social de fácil acesso e de rápida comunicação, utilizada
por um público de maioria jovem, a Geração Z, mas também abrangendo as Gerações
antecessoras X e Y. Com isso, o Twitter se torna o meio de comunicação prático para
a troca de informação. Informações que demoram horas para saírem nos noticiários,
estão em questão de minutos presentes no Twitter, devido ao seu imediatismo. Essa
comunicação pode auxiliar o profissional do ensino, que deve se manter informado e
atualizado para entrar em uma sala de aula.
Criar um perfil de uma determinada Unidade Curricular no Twitter pode ser
uma boa estratégia pedagógica. Nela é possível adicionar ao conteúdo
programático, desafios, materiais complementares e forçar com que os
acadêmicos interajam com a ferramenta e também com os demais colegas.
(MIRANDA, 2013, p. 36).

Vive-se em uma sociedade tecnológica que se renova a cada dia, gerando a
necessidade de uma constante atualização pessoal e consequentemente profissional.
O desafio do professor do século XXI tem sido lidar com essas tecnologias em sala,
pois a conectividade do aluno com as mídias de informação e conhecimento
influenciam diretamente no ensino do grupo. Uma informação errada passada para o
aluno, pelo professor, pode ser facilmente pesquisada e tirar toda credibilidade da aula
e fazer com que o aluno perca o interesse. As aulas têm perdido o sentido de “Confiem
em mim” e passadas para o “Confiram vocês mesmo”. (GABRIEL, 2013)
Ainda segundo Gabriel (2013) o professor deixou de ser o provedor de
conteúdo em sala, e passou a ser o mediador da informação. E para isso, o professor
pode usufruir das tecnologias, como o Twitter, para mediar o ensino pré, durante e
pós aula para auxiliar a prática pedagógica.
Vale ressaltar aqui a necessidade de políticas que incentivem o uso dos
dispositivos móveis em sala de aula e a formação de professores como
pontos essenciais para o sucesso de ações que articulem o uso desses
recursos às práticas pedagógicas. (MARTINS et al, 2018, p. 41)

O professor pode organizar uma pesquisa pedagógica, elaborar um
questionário para os alunos, buscar um assunto atual para tratar em sala e ter uma
experiência de convívio com os alunos por meio do Twitter, pode pesquisar os trending
topics (assuntos mais comentados do da rede social), parar se integrar ao grupo dos
alunos, como uma música nova, um filme, jogo etc.
O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação Móveis e Sem Fio
(TIMS) aumentam os desafios da realidade escolar. Educadores precisam se
adequar a realidade desenhada pelas TIMS. Entre as TIMS, temos o celular,
um aparelho popular, com aplicativos que podem vir a ser utilizados em sala
de aula como recurso pedagógico. (BENTO; CAVALCANTE. 2013. p. 2)

Sabendo utilizar essa ferramenta, o ensino pode ser melhorado e se tornar mais
atrativo para os alunos. O desenvolvimento do ensino pela prática do aluno pode ser
bem mais vantajoso do que teorias em lousa.
2. METODOLOGIA
A pesquisa é exploratória de cunho bibliográfico inicialmente com aplicação de
uma pergunta fechada no Twitter, cuja coleta de dados foi de forma quantitativa e a
análise qualitativa. O objetivo inicial da utilização do Twitter foi observar como uma
pesquisa pode se desenvolver na rede social. E para que a análise fosse possível, foi
realizada uma pesquisa em forma de tweet, permitindo que os usuários respondessem
à questão pelo próprio Twitter. Os participantes da pesquisa tiveram a liberdade de
comentar no tweet e discutir sobre o tema em questão, tal interação torna a rede social
uma ferramenta eficaz para a prática pedagógica, pois permite a observação de vários
aspectos do mesmo tema de forma espontânea.
Uma questão com relação ao ensino foi desenvolvida para disponibilizar ao
público. A questão foi a seguinte: “Para você, é relevante o ensino da linguagem da
internet e mídias sociais em uma aula de Português/Inglês? ”.

Para os usuários responderem, foi aberta uma votação, ferramenta que o
Twitter tem justamente para auxiliar nesse processo de pesquisa, por um período de
48 horas. Com duas opções de resposta, sim ou não.
A coleta de dados foi realizada com seis mil oitocentos e trinta e um usuários
do Twitter.
Como a pesquisa tinha o objetivo de atingir o maior número de usuários
possível, em um curto período, foi solicitada uma divulgação a um usuário pertencente
a um grupo conhecido como “twitteiros”, usuários conhecidos no Twitter por terem
números altos de seguidores, o que permite maior alcance quando emitem alguma
informação através da rede social. A escolha do perfil “@iahgos” foi definida devido
ao seu histórico de auxilio em relação a pesquisas universitárias, e também, pelo
público alvo da pesquisa.
Após o manifesto e o “retweet” (termo usado na plataforma para indicar
compartilhamento de informação para quem o segue), as respostas foram coletadas
e analisadas.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Levando em conta o perfil do usuário solicitado para divulgação, possuindo
seguidores em sua maioria jovens, e a análise das discussões e dados, pode-se
estimar que a pesquisa foi realizada com estudantes do ensino básico e superior.
Obteve-se como resposta a questão da pesquisa: “Para você, é relevante o
ensino da linguagem da internet e mídias sociais em uma aula de Português/Inglês?
”; sessenta e dois por cento de respostas “sim” e trinta e oito por cento de respostas
“não”, como apresenta a Figura 1 abaixo:
Figura 15: pesquisa realizada no Twitter

Fonte: autor

É possível analisar os dados, conseguindo verificar a quantidade de usuários
que interagiram com a publicação ou que somente visualizaram, como pode ser
observado na Figura 2 abaixo:

Figura 2: Dados da pesquisa

Fonte: autor

Vale ressaltar que uma quantidade considerável de usuários votou na pesquisa
sem compreender com total exatidão o que foi proposto, em sua maioria houve
confusão em relação ao tema da questão ou ausência de interpretação do texto,
apresentado na Figura 3 abaixo.
Figura 3: Exemplo de incoerência por parte do usuário

Fonte: autor

O usuário em questão confundiu a linguagem explicada no tweet com a
linguagem de programação que programadores utilizam para construir e configurar
sites.
As figuras 4 e 5 apresentam sugestões e discussões sobre o tema da pesquisa.

Figura 4: Sugestões de temas

Fonte: autor
Figura 5: Interações dos usuários

Fonte: autor

Em meio as discussões, uma graduanda do curso Letras comentou sobre ter
participado de uma mesa redonda sobre memes, focando no ensino da Língua
Portuguesa para estrangeiros (com apresenta a Figura 6). Desse modo, mostra a
preocupação já existente com as tecnologias e redes sociais no ambiente escolar.

Figura 16: Comentário da graduanda de Letras

Fonte: autor

Ainda em discussão, um comentário de uma usuária demonstrou preocupação
com o conteúdo convencional, que já é ensinado nas escolas, sugerindo a conciliação
das aulas com a nova proposta. Como apresenta a Figura 7.
Figura 17: Sugestão da usuária para conciliar o novo tema conteúdo base

Fonte: autor

Mas também, da mesma forma que existe uma preocupação com o conteúdo
já ensinado em sala, existe a incompreensão dos alunos para com esse conteúdo,
como pode ser observado em um dos comentários da pesquisa. Os alunos muitas
vezes não compreendem o porquê de estarem aprendendo sobre determinado
assunto, o que pode gerar desinteresse no educando, ponto crucial da educação,
demonstrado na Figura 8.

Figura 18: Incompreensão do usuário em relação aos temas discutidos em sala

Fonte: autor

Com a análise dos comentários da pesquisa realizada, pode-se ver que os
alunos preferem um conteúdo em que eles consigam aplicar no cotidiano, realizar a
prática do conhecimento. A viabilidade e utilização desses conteúdos pode ser
discutida em pesquisas futuras.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para que o Twitter seja utilizado como prática pedagógica, é necessário certa
sensibilidade e compreensão por parte do educador, pois seria recomendado a
utilização de alguma tecnologia móvel na sala de aula, como o celular.
A utilização do dispositivo móvel é algo comum entre os jovens hoje, e quase
tudo é feito utilizando do dispositivo como auxílio, seja para estudo ou lazer. É mais
viável educar, convencer e estimular a utilizar o dispositivo como uma ferramenta para
o auxílio na prática pedagógica, do que coibir a não utilizar de forma alguma.
O educador pode utilizar as técnicas mencionadas nesse projeto de pesquisa
de diversas formas na sala de aula, como: enquetes em determinado assunto (quando
se necessita opinião popular), votações internas e externas dá sala de aula sobre
algum tema ou discussão, pesquisas direcionadas a matéria e afins.
Outro ponto importante para destaque é a publicidade do Twitter, levando em
consideração o fato de que a informação é disponível para todos (exceto, claro, se o
perfil não for bloqueado). Ou seja, pesquisas realizadas nessa rede social pode gerar
discussões com outros alunos, outros professores, profissionais do ramo acadêmico
etc., como mostrado na pesquisa. Quase 7 mil estudantes interagiram com o tweet da
pesquisa.
Os resultados obtidos com a pesquisa foram positivos e enriquecedores tanto
para esse projeto de pesquisa, como para a dúvida explorada na própria pergunta. As
respostas coletadas sobre a pergunta: “Para você, é relevante o ensino da linguagem
da internet e mídias sociais em uma aula de Português/Inglês?” Além de serem bem
interessantes em relação ao projeto de pesquisa, foram boas para entender o porquê
concordam ou discordam desses parâmetros, além de trazer uma infinidade de áreas
para serem trabalhadas em artigos futuros, que surgiram através de incógnitas
formuladas pelos mesmos que responderam à enquete.
Há a possibilidade de que o grupo de educandos não seja tão integrado à
tecnologia, devido a condições financeiras e culturais, cabe ao professor ter a ciência
da viabilidade da aplicação desse método, para não causar dificuldades ou
constrangimentos indesejados no âmbito escolar.
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RESUMO
O trabalho visa mostrar a acusação de racismo que um dos maiores escritores de literatura
infantil do Brasil sofreu. Para fundamentar e sustentar a tese foi realizada uma pesquisa em sua história,
obras e no assunto principal de nosso artigo. O propósito do trabalho é informar ao leitor o outro lado
de Lobato que poucos conhecem e chegar a uma conclusão final se o escritor realmente foi racista ou
não.
Palavras-chave: Monteiro Lobato; Racismo; Obras; Literatura Infantil

ABSTRACT
The work aims to show the accusation of racism that one of the largest children's literature
writers of Brazil suffered. To support and sustain the thesis a survey was conducted in its history, works
and the main subject of our article. The purpose of the paper is to inform the reader the other side of
Lobato that few know and come to a final conclusion if the writer really was racist or not.
Key-words: Monteiro Lobato; Racism; Works; Children's literature

1. INTRODUÇÃO
O trabalho apresenta uma breve história sobre a vida do escritor Monteiro
Lobato e suas obras. Um dos maiores escritores da Literatura Infantil, Lobato, sempre
soube entreter seus leitores com suas histórias. Crianças de todo o Brasil se encantam
com sua obra “Sitio do Pica Pau Amarelo”, que traz imaginações e fantasias a elas.
Alguns educadores ao lerem as obras, perceberam que continham trechos de racismo
sobre alguns personagens, principalmente Nastácia, um grande marco nas literaturas.
Diante das informações obtidas, esse artigo tem como foco o racismo de Lobato.
Os atos de discriminação por raça e cor são considerados crimes no Brasil
desde 1988, quando a lei entrou em vigor. O escritor viveu durante os anos de 1882
a 1948, nesse período ainda não existiam leis que o acusariam de racismo. Depois de
alguns anos, em 2010, os educadores decidiram denunciar as obras e até bani-las por
conter cunho racista.
Portanto, baseado nas pesquisas de conteúdos referentes a Lobato, o trabalho
irá mostrar um pouco da vida de um dos maiores escritores Brasileiros de literatura
infantil, e porque ele é considerado um racista.
1.1 Monteiro Lobato
José Renato Monteiro Lobato nasceu no dia 18 de abril de 1882 em Tremembé,
interior de São Paulo. Desde cedo Lobato despertou interesse pela literatura. Foi para
a Capital ainda adolescente estudar no Instituto de Ciências e Letras, mais tarde
quando ingressou na faculdade, fez direito, se formando no ano de 1904.
Começou a trabalhar na cidade de Areis após ser aprovado em um concurso
público na cidade. Além da profissão de promotor, Lobato também escrevia para
diversas revistas e jornais. Casado com Maria Pureza da Natividade e pai de quatro
filhos, Lobato fundou uma editora, porém, acabou falindo. Foi em 1921 ao mudar-se
para o Rio de Janeiro que Lobato publicou a Literatura Infantil Narizinho Arrebitado,
que teve um grande sucesso e foi o responsável pela origem do Sitio do Pica-pau
Amarelo. Desde então Lobato nunca mais parou e teve em sua carreira diversas
outras obras famosas. Mas, em 04 de julho de 1948, Lobato falece com problemas
cardíacos.
Comprometido com o engajamento social, Lobato denunciava por meio de suas
obras, os problemas da sociedade naquela época. Ainda que grande parte delas tenha
sido direcionada às crianças, percebe-se que alguns de seus personagens,
tipicamente nacionais, como Tia Nastácia e Tio Barnabé, do Sítio do Pica-Pau
Amarelo, evidenciam como a figura do negro e as classes menos favorecidas eram
vistas no pré-modernismo.
Suas obras fazem grande sucesso diante do público infantil, porém algumas
delas após leituras foram consideradas racistas por conter citações que ofendiam os
negros. As obras “Negrinha” e “Caçadas de Pedrinho” deixam nítido o preconceito de
Lobato diante dos negros.
1.2 O racismo
Em seu conto Negrinha (1920), nota-se a partir do título, o tratamento pejorativo
dado à personagem principal, que no decorrer da história é apresentada como “uma
pobre órfã de sete anos. Preta? Não; fusca, mulatinha escura, de cabelos ruços e

olhos assustados”. (LOBATO, 2000, p.09). As palavras usadas para descreva-la
revelam, além das características físicas da menina, suas condições sociais.
Negrinha era filha de uma escrava, que após tornar-se órfã, passou a ser criada
por Dona Inácia, uma senhora branca de classe alta, habituada ao antigo regime
escravista. Por decorrência, a menina demonstra em cada capítulo da narrativa as
marcas da hostilidade humana naquele século.
Ao longo das centenas de páginas das obras infantis “lobatianas”, deparamonos em outro conto com Tia Nastácia, “negra de estimação” assim mencionada pelo
autor em Reinações de Narizinho (1931). É comum encontrar denominações como
negra, a preta, a cozinheira, entre outros codinomes, omitindo, na maioria das vezes,
o nome da personagem. De acordo com Silva (2008), tais sinais revelam o que seria
conhecido como racismo cordial, uma forma de racismo peculiar da experiência
brasileira com a escravidão.
A personagem, que desfruta da dedicação e afetividade da matriarcal família
branca para quem trabalha, divide a casa com Emília, a boneca de pano, Dona Benta,
a adorável senhora dona do Sítio e sua neta Lúcia, ou Narizinho, como é conhecida.
Há momentos da narrativa em que outros ditos de cunho racista aparecem,
onde o narrador e os demais personagens fazem alusão ao contexto da época.
(...) também apresento a Princesa Anastácia. Não reparem ser preta. É preta
só por fora, e não de nascença. Foi uma fada que um dia a pretejou,
condenando-a a ficar assim até que encontre um certo anel na barriga de um
certo peixe. Então o encanto se quebrará e ela virará uma linda princesa
loura. (REINAÇÕES DE NARIZINHO, 1931, p. 75).

Tais descrições causam espanto ao serem analisadas nos dias atuais. Mas, ao
serem ponderadas ao contexto do século XIX, essas condutas eram consideradas
normais, como propõe a citação de Narizinho no livro Geografia de Dona Benta: Tia
Nastácia conta que a mãe dela veio da África, dum lugar chamado Angola. [...] –
Também conta que foi escrava sua; quando nova, vovó. (LOBATO, 1957, p. 215).
No início do século XX, era frequente que escravos libertados passassem a
viver como empregados de seus antigos senhores, praticando atividades domésticas
e participando ativamente das atividades da família. Desse modo, para alguns
especialistas das obras lobatianas, Monteiro Lobato ao criar a personagem Tia
Nastácia buscou expressar a realidade e retratar a situação do negro na época. A
personagem ocupa um espaço social de submissão, mas sua importância no universo
do Sitio do Pica-Pau Amarelo é grande tanto quanto a dos demais personagens, que
se remetem em diversos comportamentos para com ela. E destaca-se um dos pontos
mais criticados, que é referente ao modo como a personagem Emília comporta-se
com Tia Anastácia, que para muitos leitores é o reflexo do racismo existente em
Lobato, e aos termos em que utiliza para desqualificar características físicas dos
negros, como no trecho:
Emília explicou: - Essa burrona teve medo de cortar a ponta da asa do
anjinho. Eu bem que avisei. Eu vivia insistindo. […] E ela, com esse beição
todo: Não tenho coragem… É sacrilégio… Sacrilégio é esse seu nariz chato.
- Emília! – Repreendeu Dona Benta. Respeite os mais velhos! Não abuse!
(LOBATO, 2007a, p. 69).

1.3 Ambiguidade na narrativa
Com efeito, não há como negar que o escritor Vale Paraibano acreditava de fato na
superioridade dos brancos. Entretanto, alguns defensores do escritor apontam que Lobato era
segmentado à época em que viveu, e por esse motivo, compartilhava do pensamento
preconceituoso em seu trajeto literário. Alegando ainda que, em determinados capítulos das
aventuras, o autor faz denúncias às práticas contra os negros escravizados, como na fala de
Emília em Memórias:
Só não compreendo como Deus fez uma criatura tão boa e prestimosa nascer
preta como carvão. É verdade que as jabuticabas, as amoras, os maracujás
também são pretos. Isso me leva a crer que cor é uma coisa que só
desmerece as pessoas aqui neste mundo. Lá em cima não há essas
diferenças de cor. Se houvesse, como havia de ser preta a jabuticaba, que
para mim é a rainha das frutas? (LOBATO, 1936).

Essa ambiguidade também aparece em outra narrativa, onde Emília refere-se
ao “beiço” de tia Nastácia e Narizinho a corrige “Lábio, beiço é de boi”.
Já outras teses apresentadas, alegam que é impossível ser contra a escravidão
e suas práticas cruéis e ao mesmo tempo ser a favor da superioridade da raça branca.
Em justificativa, o carinho que Tia Nastácia recebe de Narizinho e Dona Benta seria
entendido como caridade de quem vê o outro como um ser inferior. Assim, uma nova
hipótese que também ganha força ao desdobrar dos contos, seria o fato de Tio
Barnabé ser mais um a possuir papéis secundários em toda a obra infantil. Se o
espaço entre à beira do fogão e da pia eram os locais predestinados à Tia Nastácia,
o Rancho coberto de Sapê e o plantio local eram os do senhor “negro de mais de
oitenta anos” (LOBATO, 1957, p. 183) como é apresentado no livro Viagem ao céu e
O saci.
Ou seja, a linguagem “lobatiana” expõe, contraditoriamente, duas vertentes
sobre a sociedade. Sendo uma, onde negros possuem beiços e são comparados a
macacos; na outra, brancos “lambem os beiços ao comer os bolinhos de tia Nastácia”.
Logo, não se pode condenar Lobato por apresentar as vertentes sobre o assunto, já
que o mesmo está enraizado na cultura do país. É necessário que considere,
sobretudo, se suas obras literárias são capazes, ainda que subliminarmente, de
influenciar o público infantil à aceitação do racismo.
1.4 Racismo explicativo sobre a literatura
Ainda com traços do racismo estrutural da época, a figura de Tia Nastácia foi
criada pelas memórias que Monteiro Lobato tinha de suas babás e escravas. A
personagem tinha como sua maior qualidade uma bondade e doçura incomum, o que
a torna a personagem negra mais importante da literatura infantil “lobatiana”. Nas
tradições dos livros, ela é descrita como uma personagem “cômicobondos,
conhecedora das tradições folk, devota dos santos católicos, abissalmente ignorante
e amado por todos”.
Em diversos capítulos das obras, Dona Benta faz comentários positivos sobre
as crendices e sabedorias da população negra, enquanto Emília, quando é
contrariada, solta críticas de cunho pejorativo a tia Nastácia. De fato, em sua maioria,
trata-se mais de arrogância por parte da boneca do que com o próprio racismo.

Essa afirmação confirma-se em Memórias de Emília, onde a boneca percebe
que suas ofensas são tratadas como birras e má criação pelos demais personagens
da história. Alguns críticos entendem que essas irritações não são contra a figura do
negro, e sim contra a grande massa ignorante da população, sendo uma alusão aos
modernizadores e críticos negativos da cultura rural da época.
No livro O Saci, dedicado à cultura brasileira, há diversidades de opiniões a
serem discutidas. Nele, Pedrinho torna-se discípulo de Saci, que lhe apresenta duas
visões sobre o mundo: o bem e o mal, e destaca que ambas são artificialidades
humanas. Sem desvendar a misticidade das lendas brasileiras, que em sua maioria
são superstições dos povos rurais, o conto aborda os lendários Curupira, Caipora e
Negrinho do Pastoreio com superficialidade, a fim de não limitar a imaginação do
público infantil. Por esse motivo, a inquieta boneca de pano não faz parte dos
personagens, já que suas perguntas inconvenientes e seu jeito desaforado acabariam
com toda a mágica e misticidade da história.
Dentre as características de Emília, destaca-se sua irritação com as crendices
e superstições de Nastácia. Entretanto, isso não revela o preconceito de Monteiro
Lobato com o negro, mas sim sua inquietude diante de tudo aquilo que não há
respostas. Em suma, as passagens dos textos do escritor referentes à tia Nastácia,
sugerem uma linguística herdada da escravidão, que não pode ser discutida sem
antes analisar com que tipo de racista lida as entrelinhas de suas narrativas.
1.5 As duas faces de Emília
O racismo de Emília pode ser considerado como interesse. Ela o utiliza para
sobressair-se à tia Nastácia nas discussões do dia-a-dia. Ou seja, essa atitude está
relacionada ao seu temperamento e exprime sua raiva ao ser contrariada.
Com seu jeito mandão e sem travas na língua, a personagem diz tudo o que
sente vontade, sem se importar com o que os outros pensam a respeito. O autor a
descreve como “alminha dura e insensível, que só nos faz rir porque é uma caricatura.
Sem esse riso, a desfaçatez de seu egoísmo seria apenas repelente”. Ela aproveita
tudo o que pode, explorando todos os personagens, deixando sua indomabilidade e
teimosia transparentes ao leitor. Talvez essas características a tenham tornado tão
atraente ao público infantil.
A ambiguidade de Emília pode estar relacionada ao temperamento de Monteiro
Lobato, sendo uma crítica a si mesmo, já que os desaforos dirigidos à tia Nastácia
sempre vêm seguidos de remorsos, o que enfatiza suas intervenções relacionadas a
esse comportamento.
1.6 A importância das obras para crianças
Devido aos tratamentos dados por Emília a tia Nastácia, no ano de 2010,
diversos profissionais da área da educação entraram com pedidos no Conselho
Nacional de Educação (CNE) para que o livro “Caçadas de Pedrinho” fosse vetado
das escolas, por suposto conteúdo racista. Já alguns membros da Academia Brasileira
de Letras (ABL) foram contrários à proposta de censura do livro. Entretanto, em nota,
o CNE divulgou que "A obra Caçadas de Pedrinho só deve ser utilizada no contexto
da educação escolar quando o professor tiver a compreensão dos processos
históricos que geram o racismo no Brasil. Isso não quer dizer que o fascínio de ouvir
e contar histórias devam ser esquecidos; deve, na verdade, ser estimulado, mas há
que se pensar em histórias que valorizem os diversos segmentos populacionais que

formam a sociedade brasileira, dentre eles, o negro”, e o mesmo foi vetado das
escolas.
Em suma, se Monteiro Lobato ensinasse às crianças por meio de seus livros a
prática do racismo, eles de fato, não deveriam ser recomendados a elas. Entretanto,
ainda que existem vários deslizes racistas em suas obras, o autor não incentiva ou
ensina os leitores a acreditarem em raças superiores e praticarem o racismo, apenas
apresenta a realidade de uma época vivenciada por ele. Por esse motivo, vetar a
narrativa foi um ato demasiado, tendo que o parecer do CNE/CEB n° 15/2010 afirma
a qualidade apresentada nas obras do escritor, mas menciona “à adoção desse livro
e de outras obras que apresentem estereótipos raciais” de modo cauteloso.
Discutir os deslizes presentes na obra seria de grande importância para o jovem
leitor, pois o incentivaria, a saber, posicionar-se diante de duas vertentes sobre um
mesmo assunto, exemplificando a evolução do país em relação ao mesmo.
O parecer do CNE sugere que seja inserida uma nota explicativa sobre o
assunto, assim como já existe nos títulos reeditados com um texto introdutório, como
no caso de Caçadas de Pedrinho, onde os estudiosos apresentam o contexto em que
a obra foi produzida e alerta as preocupações do meio ambiente nos dias atuais.
Essa grande aventura da turma do Sítio do Pica-pau Amarelo acontece em
um tempo em que os animais silvestres ainda não estavam protegidos pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), nem a onça era uma espécie
ameaçada de extinção, como nos dias de hoje (LOBATO, 2009, p. 19).

Dessa maneira, seria de suma importância abordar também o enfrentamento
racista que há na obra, assim como a contextualização das mudanças ocorridas na
época da produção, tendo que é de extrema magnitude que desde cedo, as crianças
entendam as raízes que a compõem e seus laços culturais, como está imposto na
promulgação da Constituição Federal de 1988, onde decreta a prática do racismo
como crime inafiançável (artigo 5º, inciso XLII), e no campo educacional a Lei nº
10.639/03, que constitui a obrigação de ensinar a História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana, assim como a Lei n° 11.645/08 que estabelece obrigatoriamente a Cultura
Afro e Indígena no currículo oficial do Ensino Fundamental e Médio (julho/2004).
2. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir deste Artigo o leitor conseguiu absorver informações sobre o escritor
Monteiro Lobato, por meio de um breve resumo sobre sua vida, mas com o foco
principal nas passagens racistas de suas obras. O racismo de Lobato era de criação,
já que na época em que viveu ainda não existiam leis que considerassem crime esse
ato. Vindo de uma família de fazendeiros, ele aprendeu que os negros eram
submissos aos brancos e então cresceu e ao escrever suas obras colocou esse
aprendizado entre seus contos.
Apesar de perceber diversas menções de cunho racista, Lobato também
consegue descrever como era a vida dos negros naquela época. Sofriam e sempre
eram considerados escravos de um branco superior. No Sítio do Pica-Pau Amarelo,
Lobato cria Nastácia como empregada de Dona Benta. Alguns educadores
consideram essa atitude ofensiva, já que as crianças vão crescer aprendendo que o
negro é empregado. Mas, quem acompanha as versões adaptadas para a televisão,
consegue admirar Nastácia pelo amor e carinho com as crianças.

Ter informação sobre o passado e o presente pode mudar crenças e abrir
perspectivas. O que o debate em torno de Lobato pode iluminar é qual a melhor
maneira de se abordar o passado escravista brasileiro e o igualmente triste presente
de desigualdade entre brancos e negros. Nisso, a leitura tem papel central. Como reza
a frase de Lobato, já quase um lugar comum: “Um país se faz de homens e livros”.
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RESUMO
O objetivo deste estudo é analisar e debater as causas que geram a marginalização de jovens
de rua, com base na obra Capitães da Areia, por consequência de um governo falho em sua política.
Por meio de uma pesquisa de cunho bibliográfico, o estudo evidenciará o motivo pelo qual crianças em
situações de abandono, se encontram inferiorizadas e excluídas da sociedade que pertencem,
mostrando por meio de números a porcentagem discrepante de crianças sem alento. A relevância deste
projeto é comparar a política dirigida na obra de Jorge Amado com o governo atual, o quanto a má
gestão socioeconômica do país pode afetar a vida de um jovem que se vê sem oportunidades, sem um
crescimento na área da educação, sem estruturas de lazer, moradias dignas e outros aspectos que
faltam para a qualidade de vida de jovens em situações de pobreza.
Palavras-chave: Marginalização; crianças de rua; política socioeconômica.

ABSTRACT
The objective of this study is to analyze and debate the causes that lead to the marginalization
of street youths, based on the work Captains of Sand, as a result of a government that has failed in its
policy. Through a bibliographical research, the study will show the reason why children in situations of
abandonment, are inferior and excluded from the society they belong to, showing by means of numbers
the percentage of children with no breath. The relevance of this project is to compare the policy directed
in the work of Jorge Amado with the current government, how the poor socioeconomic management of
the country can affect the life of a young person who sees himself without opportunities, without growth
in the area of education, without structures leisure, decent housing and other aspects that are lacking
for the quality of life of young people in situations of poverty.
Keywords: Marginalization; Street children; socioeconomic policy.

1. INTRODUÇÃO
Segundo a sociologia, a marginalização é um processo social onde pessoas
são tratadas de maneira inferior perante a sociedade a que pertencem. Há diversos
fatores que colocam os seres humanos as margens da sociedade, entre eles o
preconceito, a deficiência e a migração, porém um dos fatores principais para que aja
a marginalização é o elevado índice de pobreza. Por não poderem usufruir de boas
estruturas oferecidas, devido a sua insuficiência orçamental, muitos fazem parte de
uma marginalização cultural e social, não conseguindo ter acesso a boas moradias,
educação de qualidade, alimentação adequada e sistemas de saúde eficazes.
Trazendo para a atual realidade brasileira, usando como argumento a obra
Capitães da Areia, de Jorge Amado, irá ser debatida a questão da marginalização de
jovens menosprezados que se encontram em situações precárias, devido ao
desamparo socioeconômico do governo.
O projeto abordará o motivo pelo qual muitos jovens em situação de abandono
vivem à mercê da população em condições de exclusão e criminalidade pelas ruas,
sem um lar e sem o cumprimento das leis que sejam diretamente ligadas para o
resgate desses jovens, que em grande escala se encontram em situações de
criminalidade.
Sendo assim, é importante ressaltar que a questão a ser abordada é de
utilidade pública, pois é necessário que aja uma atitude para que seja atribuída a
aplicação de leis de forma mais rígida para que os jovens possam desfrutar de
atividades que lhes são destinadas, fazendo assim com que a marginalização de
jovens de rua venha a diminuir no Brasil.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Marginalização: Conceito geral
O termo marginalização corresponde ao ato de impedir algo ou alguém de
pertencer a determinados grupos dentro de uma sociedade. É colocar alguém em
situações inferiores de exclusão e falta de poder.
Segundo Pontes (2007), a marginalização está presente desde a "Descoberta
do Brasil" quando os índios que habitavam as terras foram marginalizados pelos
portugueses, perdendo seu poder com a exploração dos estrangeiros e a maneira
como viviam em comunidade. Não se limitando somente a isso, na época de
colonização, especificamente no período açucareiro, os portugueses realizavam
comércios humanos, tirando a liberdade de pessoas que possuíam sua forma de viver.
Tempos mais tarde, essas mesmas pessoas foram vítimas de exclusão e de forte
preconceito.
Grande parte dos grupos que sofrem de exclusão tem motivos como: educação
e sistemas de saúde precários, acesso escasso a cultura, preconceitos históricos, no
caso de negros, mulatos e indígenas, a deficiência física e mental e o ato de migração.
No Brasil, o mais evidente é a inferioridade dos negros como algo que foi enraizado
na cultura do país.
Na obra o Povo Brasileiro, Ribeiro (1995) cita que: “A distância social mais
espantosa do Brasil é a que separa e opõe os pobres aos ricos. A ela se soma a
discriminação que pesa sobre índios, mulatos e negros. ”

Com essa afirmação, podemos evidenciar o fato histórico de que o Brasil foi o
último país a abolir a escravidão, dando explicação ao grande índice de negros em
periferias e áreas de menos alento do governo, assim como em oportunidades de
emprego e educação.
2.2 Construções Históricas
De acordo com Lima (sd), o fato social que enquadra a população em situação
de desamparo no Brasil está diretamente ligado com a construção histórica de uma
sociedade dominada pelo capitalismo, enfatizando o fim da escravidão e os processos
que deram origem a industrialização.
Os efeitos gerados mostram o motivo pelo qual essas pessoas encontram seus
lares nas ruas: os negros, por saírem da escravidão sem rumo, diferente de países
estrangeiros que, ao serem soltos, os escravos recebiam pedaços de terras para
poderem se acomodar. No início da industrialização surgiram os denominados
"mendigos" ou "vagabundos", que por não terem onde se alojar devido ao surgimento
dos centros urbanos, acabavam em situações de miséria.
Outros motivos também foram resultantes para que o índice de moradores de
ruas aumentasse no país, entre eles está a perseguição política do governo militar; o
desemprego e a inflação dos anos 80; e aumento do consumo de drogas nos anos
90.
2.3 As crianças e as consequências da marginalização
Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 59,1 milhões
de pessoas no Brasil possuem idade inferior a 18 anos. Mais da metade de todas as
crianças e adolescentes residentes no Brasil são afrodescendentes e mais de um
terço dos 821 mil indígenas que vivem no país são crianças, de acordo com o Censo
realizado em 2010. Embora o Brasil tenha realizado diversos progressos em relação
à juventude brasileira, tais avanços não atingiram todas as crianças e adolescentes
de forma igualitária, enquanto 37% das crianças e dos adolescentes brancos viviam
na pobreza em 2010, esse número se ampliava para 61% entre os pardos e os negros.
Uma das causas mais preocupantes que atingem meninos e meninas no Brasil
são os homicídios. "De 1990 a 2014, o número de homicídios de brasileiros de até 19
anos mais que dobrou: passou de cinco mil para 11,1 mil casos ao ano." (UNICEF
apud DATASUS, 2014). As vítimas são em sua maioria meninos negros, pobres, que
vivem em áreas periféricas e metropolitanas das grandes cidades. Conforme dados
do DATASUS (2013) o índice de homicídio entre adolescentes negros é quase quatro
vezes maior do que a dos brancos: 36,9 a cada 100 mil habitantes, contra 9,6 entre
os brancos. Tal cenário coloca o Brasil em segundo lugar no ranking dos países com
maior número de assassinatos de jovens de até 19 anos, perdendo apenas para a
Nigéria.
Todos esses índices são preocupantes, pois o Brasil possui legislações que
protegem a criança e ao adolescente, como por exemplo, o ECA (Estatuto da Criança
e do Adolescente), mas é necessário que se adote políticas públicas que sejam
capazes de combater e superar as desigualdades existentes no país, sejam elas
geográficas, sociais ou étnicas.

2.4 O abandono em números
Ao discutirmos a marginalização e ao índice de moradores de ruas, vemos um
discrepante número onde grande parte desses moradores são crianças. Segundo
Lima (sd apud GOMES, 2011), uma pesquisa censitária realizada em 2011 pelo
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA – indicou
que 23.973 crianças e adolescentes viviam em situação de rua. Dentro desse número,
59,1% dorme na casa de sua família e trabalham na rua; 23,2% dormem em locais
públicos (viadutos, praças, rodoviárias, calçadas etc.); 2,9 dormem temporariamente
em instituições de acolhimento, e 14,8% circulam entre esses locais.
2.5 A educação como formação do cidadão
A educação é o ponto chave para uma boa formação do indivíduo, consegue
trazer diversas formas de aprendizado, ensinar culturas, estabelecer um bom convívio
social, e acima de tudo direcionar o cidadão para uma área de interesse, onde
desenvolverá alguma função no mercado de trabalho.
De acordo com Abrucio (2018):
A Constituição de 1988 significou uma grande mudança no quadro legal da
política educacional brasileira. Pela primeira vez na história, a educação
tornou-se efetivamente um direito, de modo que caberia ao Estado garantir,
de forma obrigatória, o ensino das crianças de sete a 14 anos. Outros
dispositivos constitucionais apontaram a necessidade de ampliar a oferta em
todos os níveis e modalidades de ensino, algo que foi reforçado, na década
seguinte, pela promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB). Foi iniciado,
assim, um ciclo de transformações inédito no Brasil, pois o país, desde a
independência, nunca conseguira colocar a educação no centro da agenda
pública. Já tinha havido uma tentativa de mudar esse cenário, com o arrojado
e visionário Manifesto dos Pioneiros, de 1932, mas, infelizmente, ele
fracassou.

Apesar dos avanços, porém, é importante lembrar que as conquistas ainda
estão longe das metas e distantes de um cenário ideal. Abrucio (2018) cita que com
relação ao fluxo, mesmo com a queda nos anos recentes, as taxas de jovens e
crianças que abandonam os estudos ainda são bastante elevadas nos anos finais do
Ensino Fundamental e no Ensino Médio.
Ainda há, de acordo com o Observatório do PNE (Plano Nacional de
Educação), cerca de 2,9 milhões de crianças e jovens de quatro a 17 anos fora da
escola – desse total, cerca de 1,6 milhão são jovens de 15 a 17 anos que deveriam
estar no Ensino Médio. Apesar do aumento no número de concluintes, apenas 71,7%
dos jovens de 16 anos concluíram o Ensino Fundamental e 54,3% dos jovens de 19
anos concluíram seus estudos em 2013. Já no Ensino Médio, a taxa de abandono foi
de 8,1%, a mais alta comparada às demais etapas de ensino. Vê-se, assim, que,
apesar dos avanços, ainda há um longo caminho a ser percorrido para a
universalização do ensino no Brasil.
Se já não bastassem todos os índices de evasão constantes no cenário
brasileiro, muitas crianças e jovens são vitimas de desvios monetários que poderiam
resultar em melhorias na educação do país.

Com o passar dos anos a verba direcionada a educação vem sofrendo desvios
e são tiradas do percurso que em seu destino final não atendem as necessidades da
população.
Nos últimos anos, o índice tem sido crescente, com base em dados do Portal
G1 (2010), o MEC descobriu que cerca de 1,2 bilhão de reais foram desviados, esse
dinheiro seria destinado ao ensino básico. Isso comprova que o governo brasileiro,
muitas vezes possui recursos para que a educação de crianças e adolescentes seja
de primeiro mundo, mas os roubos são numerosos, trazendo assim uma lacuna
nessas áreas.
Segundo uma reportagem veiculada pelo jornal Estadão (2016), a educação e
a saúde são os campos que mais sofrem com os desvios de verbas. No período de
2003 a 2016 o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da
União realizou 247 operações especiais anticorrupção e essas ações geraram uma
estatística que apresentou uma porcentagem absurda. A operação aponta que 70%
dos desvios de verbas estaduais e municipais saem da saúde e da educação.
Como consequência desses desvios, muitas crianças e adolescentes recebem
ensinos precários, pouco acesso à cultura e melhorias profissionais. Por ser uma
realidade de onde residem, muitos veem a escola como segundo plano, pois os
mesmos precisam ajudar nas rendas da casa, desde pequenos são doutrinados a
correr atrás do próprio sustento. Sem incentivo, acabam desistindo dos estudos e
procurando formas de ganhar dinheiro. Tais formas muitas vezes os levam para o
caminho mais fácil, que garante um giro de capital rápido e imediato, o que pode vir a
ocasionar sérios problemas sociais, como o envolvimento com drogas, sexualidade
precoce e a violência infantil.
É a partir desse ponto que surge a marginalização na obra de Capites de Areia,
os meninos que não possuem ninguém para alentá-los, procuram nas ruas, nos bares,
meios para buscar o sustento, se submetendo a atividades criminais, atos sexuais
precoces e perigos recorrentes da marginalização, passando fome, frio e perdendo de
forma cruel o período e a ingenuidade de sua infância.
2.6 Capitães da Areia em tempos atuais
Na obra, Amado (1937) narra o trajeto dos meninos abandonados que são
conhecidos como "capitães da areia".
Os participantes do grupo sobrevivem de furtos e diversas malandragens no
velho trapiche, um armazém abandonado à beira do mar. Morar no trapiche reforça a
condição marginal dos garotos de rua. Segundo Rossi (2009, p. 27), observa-se que:
As crianças abandonadas de Capitães da Areia encontravam na “aventura da
liberdade nas ruas” e na união do grupo meios de restituir os bens e os afetos
que a orfandade lhes negara. Uma orfandade não apenas familiar, mas de
todo o aparato político institucional que os tratavam como os “delinquentes
que infestam nossa urbe”.

Na obra, um dos capítulos que pode causar uma reflexão sobre a vivencia
destes meninos nas ruas é o capítulo nomeado Família (p. 112) onde o personagem
Sem-Pernas, apelido atribuído a ele devido a sua deficiência, mostra tamanha
incapacidade de amar e de receber amor do próximo.
Quando o narrador revela sua real necessidade de amor, acaba por transferir
essa necessidade para todo o bando. Isso reforça o fato de que são crianças que

estão carentes de atenção das famílias e do Estado. A falta de cuidados essências
fez com que os meninos escolhessem a rua como moradia e não simplesmente
marginais que optaram por estarem envolvidos na realidade do crime.
Ainda em Capitães de Areia, o grande sonho do padre José Pedro é retirar
aquelas crianças daquele estado em que viviam, tirando-os da miséria, do mundo
criminoso e tratá-las como dignas crianças, que merecem cuidados, proteção e alento.
A obra não deixa de ser uma crítica que refere ao grande número de crianças que
estão em condições parecidas com as dos meninos abandonados do trapiche, a
grande dúvida é até quando o governo se fará de desentendido e não usará as leis
como benefício para esses seres indefesos e abandonados.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo foi desenvolvido como uma forma de protesto e indignação com as
situações que ocorrem às crianças e adolescentes em nossa sociedade, levando em
consideração o preconceito. É muito importante notar que o mundo vive uma
constante evolução, mas até que ponto essa evolução é realmente importante para a
formação das pessoas como indivíduo?
Percebem-se, com frequência, componentes cada vez mais tecnológicos no
mercado, dispositivos cada vez mais portáteis, e acabam deixando a principal
evolução: o afeto, o carinho, o convívio humano. Espera-se com este artigo mostrar
os assustadores números de crianças abandonadas, de adolescentes vivendo nas
ruas, os preconceitos infiltrados na sociedade e a falta de preocupação de um governo
cada vez mais ganancioso, gerando a falta de investimentos nas áreas de educação
e saúde.
Pesquisas apontam que os índices de desvios são grotescos, ocasionando,
perceptivelmente o aumento no número da marginalidade dos jovens como
consequência de uma má estruturação governamental.
Analisando o livro “Capitães de Areia”, obra datada de 1937, é notável que os
problemas sociais em questão não se divergem dos que são encontrados
cotidianamente, pouca coisa foi feita afim de uma mudança. É preocupante observar
que ainda há meninos de rua assim como os do livro, que vivem em péssimas
condições e são apenas frutos de um meio corrompido, onde há a falta de interesse
governamental com a educação dos jovens que futuramente ao invés de exercer uma
função no mercado colaborando com uma boa manutenção do país, podem estar
participando de facções criminosas.
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UMA PROPOSTA DIDÁTICA DO USO DO JOGO “WHO AM I?” PARA
TRABALHAR HABILIDADES DA DISCIPLINA DE INGLÊS NO ENSINO
MÉDIO
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RESUMO
O trabalho que segue tem por objetivo apresentar um proposta pedagógica para os professores
de Língua Estrangeira da rede pública estadual do Estado de São Paulo que alinhe os conteúdos
propostos pelo Caderno do Aluno de Inglês para o Ensino Médio e a aplicação do jogo Who am I? entre
os alunos da série pretendida. Justifica-se a importância da elaboração de metodologias pedagógicas
que envolvam atividades lúdicas a falta de possibilidades e opções que o professor tem, bem como a
escassez de recursos que algumas escolas sofre. Foi realizada a análise da BNCC e do Currículo do
Estado de São Paulo, bem como revisão bibliográfica de autores que discutiram a aplicação de
atividades lúdicas e jogos para o desenvolvimento de habilidades na Educação Básica. Após as
reflexões proporcionadas pelas fontes, foi elaborada uma estratégia de jogo que, adaptada, pode ser
considerada como modelo para aplicação em diversos ambientes escolares.
Palavras-chave: Linguagens; Proposta didática; Inglês; Jogos.

ABSTRACT
The following research has, as a goal, to show a pedagogic proposal to English teachers who
act in public schools of São Paulo State, connecting subjects from students’ book of English in High
School and the application of a game called “Who am I?” This subject is important because there is a
gap among teachers’ strategies and methods that presents ludic approaches. Is also important to
identify the resource scarcity of Schools in public network. BNCC and São Paulo State curriculum were
analyzed as well as writers who reflected about using games to work language skills at school. Later,
was presented to teachers a possibility to work subjects from students’ book with game that can be
adapted to different realities.
Keywords: Languages; Didactic proposal; English, Games.

1. INTRODUÇÃO
A BNCC, Base Nacional Comum Curricular, configura a disciplina de Lígua
inglesa como um dos referentes à área de conhecimento voltada às Linguagens e
suas tecnologias. Desta forma, compreende o estudo da Língua Inglesa como uma
das Competências gerais da Educação Básica e, portanto, determinante no processo
de desenvolvimento das habilidades relacionadas ao conhecimento, compreensão,
exploração, análise e, sobretudo, utilização de diversas práticas e possibilidades para
o seu uso. (BNCC, 2017, p. 470).
Dessa forma, sabe-se que a utilização de metodologias pedagógicas que
incentivem o uso prático da língua é importante no desenvolvimento das competências
e habilidades propostas pelo documento supracitado. O envolvimento dos alunos e a
compreensão do conhecimento prévio de mundo do grupo considerado são
determinantes para a busca de abordagens que possam ser enquadradas nas
estratégias pedagógicas elaboradas pelos professores da disciplina, tendo em vista
os materiais já elaborados pelas Secretarias de Educação de cada estado.
No Estado de São Paulo, o currículo adotado também apresenta as habilidades
relacionadas às linguagens como determinantes na inserção social do aluno em seu
ambiente. O documento também enfatiza a importância de explorar as diferentes
possibilidades linguísticas, como o domínio da escrita, da compreensão e da fala,
tanto da língua materna, quanto da estrangeira. (Currículo do Estado de São Paulo,
2011, p.14 – 15)
Levando em consideração as habilidades propostas pelo currículo do estado
de São Paulo, levadas em consideração na elabora dos Cadernos do Aluno e as
determinações da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, é importante que
aconteça a conexão dos conceitos trabalhados em sala de aula com as habilidades
que precisam ser desenvolvidas nos alunos. O professor precisa levar em
consideração que estratégias que respeitem a realidade e provoquem o envolvimento
dos alunos é essencial para o desenvolvimento de tais habilidades.
Sendo assim, esse artigo tem por objetivo apresentar uma proposta didática
que atenda às expectativas quanto ao desenvolvimento dos alunos quanto às
habilidades previstas pela Área do Conhecimento de Linguagens e suas Tecnologias,
tomando por base o material já disponível para os professore da rede pública do
Estado de São Paulo. Dessa forma, espera-se que aconteça a junção do Caderno do
Aluno com estratégias que provoquem a motivação do aprendizado por meio do jogo
“Who am I?”.
Sabe-se da dificuldade de os professores encontrarem soluções criativas para
lançar mão de abordagens lúdicas para o Ensino da Língua Inglesa, seja por falta de
tempo, formação ou material didático que compreenda tais necessidades. Tal
defasagem justifica o surgimento de propostas didáticas como essa, que apresentem
possibilidades para que o professor possa adaptar à sua realidade em sala de aula.
2. A BNCC E O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA
A BNCC – Base Nacional Comum Curricular (2017), apresenta o ensino da
Língua Inglesa como disciplina parte da Área de Conhecimento referente às
Linguagens e suas Tecnologias. No Ensino médio, as habilidades dessa área estão
voltadas ao desenvolvimento do estudante enquanto indivíduo ativo do meio social ao
qual pertence.

O documento, elaborado pelo Conselho Nacional de Educação, ressalta a
importância do estímulo do protagonismo no desenvolvimento de atividades
relacionadas às linguagens, seja na língua materna ou nas línguas estrangeiras. É
levado em consideração a importância de atrelar o aprendizado de línguas às
experiências sociais das quais os alunos estão submetidos, bem como a adaptação
dos materiais didáticos às suas realidades. Nesse processo devem ser considerados
também diversos tipos de manifestações artísticas e a exploração de diferentes mídias
e tecnologias, de acordo com as possibilidades.
Outro aspecto mencionado pela BNCC – Base Nacional Comum Curricular
(2017) é o momento pessoal pelo qual passam os jovens do Ensino Médio, quando
suas emoções e opiniões começam a ser intensificados e, cada vez mais, definidos.
Tais manifestações estão constantemente presente em suas produções artísticas,
como músicas, textos, moda, marcas corporais e outros.
Por isso, considerar a arte e outras possibilidades de uso social no ensino das
áreas de Linguagens é importante no Ensino Médio, como elucida o documento:
No Ensino Médio, a área tem a responsabilidade de propiciar oportunidades
para a consolidação e a ampliação das habilidades de uso e de reflexão sobre
as linguagens – artísticas, corporais e verbais (oral ou visual-motora, como
Libras, e escrita) –, que são objeto de seus diferentes componentes (Arte,
Educação Física, Língua Inglesa e Língua Portuguesa). (BNCC, 2017, p. 474)

No caso específico da Língua Inglesa, a BNCC – Base Nacional Comum
Curricular (2017) considera o desenvolvimento das habilidades referente ao seu uso
como importantes para a compreensão do aluno quanto à importância da língua como
sendo instrumento de comunicação mundial. Ressalta também a importância da
contextualização de seu ensino, o uso de tecnologias e a conscientização sobre as
diversas possibilidades profissionais que o domínio da língua pode oferecer aos
estudantes no futuro, bem como a sua utilização para aprimorar seu conhecimento de
mundo.
3. O CADERNO DO ALUNO E O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA
O Currículo do Estado de São Paulo (2011), referente ao ensino de Linguagens
para o Ensino Médio, enfatiza a prioridade que o desenvolvimento de habilidades
dessa área de conhecimento precisa ter para que seja possível o trabalho das demais
habilidades previstas pelo documento. Enfatiza também a importância de direcionar
as estratégias pedagógicas para que os estudantes tenham a oportunidade de
aprimorar sua participação no meio social em que estão inseridos.
No Ensino Médio, o Caderno do Aluno (2014) correspondente à segunda série
do Ensino Médio para a disciplina de Inglês tem como objetivo desenvolver as
habilidades de leitura, envolvendo textos mais complexos dos que estudados até
então, sem a necessidade de traduzir cada palavra.
Dessa forma, o material didático desenvolvido pela Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo busca despertar o interesse do aluno por meio de temáticas que
sejam pertinentes à sua vivência social, como o mundo do cinema e o texto
publicitário.
Um dos Learning Targets, que quer dizer objetivos de aprendizagem,
apresentados pelo material didático enfatiza as questões relacionadas às produções
cinematográficas: “Conhecer vocabulário relativo a profissionais, gêneros e processos

das áreas de cinema e televisão”. (Caderno do Aluno – Inglês – 2º Série do Ensino
Médio, 2014, p.05)
Tais temas são elaborados em diversas partes do material, por meio de
atividades que criem a motivação dos alunos para o estudo das estruturas da Língua
Inglesa por meio desse e de outros assuntos de interesse do público pretendido, ou
seja, alunos da segunda série do Ensino Médio da rede pública estadual de ensino.
Deve-se levar em consideração também, a questão do trabalho em equipe no
desenvolvimento das atividades, o que fica evidenciado nos objetivos do material.
4. O USO DE JOGOS NO ENSINO MÉDIO
Fernandez (2001 apud SILVA, 2003) afirma que o brincar é a primeira
experiência de autoria que o indivíduo realiza. Brincando, o ser humano tem a primeira
oportunidade de imprimir seus desejos e suas marcas de uma forma independente e
autoral. Sendo assim, o autor ainda afirma que o brincar e o jogar são o desafio
necessário para a construção do conhecimento, como uma oportunidade para o
educador abrir espaço para o processo de aprendizagem.
O autor apresenta os jogos como uma ferramenta capaz de estimular o
pensamento crítico dos educandos, fazendo com que consigam construir
conhecimento da Língua Estrangeira por meio da reflexão e da busca por resposta,
especialmente quando se trata de jogos de simulação, quando os aspectos sociais e
práticos da língua são utilizados da elaboração da atividade. Embora apresente regras
que devem ser cumpridas, o jogo também proporciona liberdade aos participantes de
tomarem atitudes autônomas para solucionar questões.
Nogueira (2013) trata a questão das atividades lúdicas e jogos em sala de aula
para aprendizagem de Língua Inglesa como mais do que um facilitados no processo
pedagógico. A autora também caracteriza tais atividades como algo que contribui para
o desenvolvimento pessoal, social e cultural dos indivíduos, além de colaborar para a
manutenção da saúde mental e o desenvolvimento das interações sociais, por meio
da comunicação, expressão e, consequentemente, da curiosidade.
O aspecto não linear das salas de aula e das turmas também são apresentados
por Nogueira (2013) como importantes justificativas para que o professor esteja
sempre atento ao clima presente nas salas de aula, nas quais atua. Cabe também ao
professor, segundo a autora, garantir que a motivação dos alunos aconteça,
favorecendo assim a aprendizagem da Língua Inglesa de acordo com as múltiplas
inteligências que os alunos possam apresentar.
Moura Filho (2009) salienta a importância das atividades lúdicas e, portanto,
dos jogos para a transformação do ambiente de aprendizado que as aulas
convencionais cria, especialmente entre jovens, que estão, na maioria das vezes,
abertos a tais práticas. O autor apresenta também a dificuldade que muitos
professores têm de incluir jogos cooperativos, nos quais haja a interação entre pares,
em suas rotinas pedagógicas, seja por falta de recursos materiais, incentivo ou opções
para elaborar atividades que trabalhem as habilidades de forma lúdica.
Também é apresentado pelo autor a importância do professor na criação de um
ambiente que proporcione crescimento aos alunos e estabeleça “andaimes” para que
se alcance as habilidades previstas para o ensino da Língua Estrangeira na escola
lançando mão, entre outras coisas, de jogos e atividades lúdicas.

5. PROPOSTA DIDÁTICA
Jogo: Who am I?
Tema: Universo Cinematográfico
Primeiro momento: Introdução e interação do tema com os alunos.
Neste momento, o professor deverá fazer uma introdução do tema Movies com
alunos, apresentando a eles, em inglês, os gêneros de cada filme e suas
características. Ao final da introdução, o professor irá iniciar uma conversa com alunos
a respeito dos seus filmes, gêneros, personagens e atores preferidos, não
esquecendo de relacionar os filmes citados aos seus respectivos gêneros com base
em suas características.
O professor deverá se atentar as preferências dos alunos, pois elas serão
partes fundamentais no jogo Who am I? Mesmo assim, poderá também, com a ajuda
do quadro, multimídia ou revistas, apresentar imagens e personagens famosos e
relevantes para a história do cinema.
Após esta conversa com os alunos, o professor deverá orienta-los de maneira
que eles consigam desenvolver e criar perguntas usando as palavras aprendidas,
atentando para que tenham práticas orais e aconteça o aumento do vocabulário em
língua inglesa.
Segundo momento: Respondendo as atividades propostas no Caderno do
Aluno.
O Caderno do Aluno de Inglês Volume 1 da 2ª série do Ensino Médio traz, como
Situação de Aprendizagem 01, o tema: The World on the screen: films and tv
programs. Tendo em vista que o tema tratado no momento anterior poderá
proporcionar ao aluno uma compreensão sobre filmes, gêneros e suas características,
o mesmo será capaz de realizar as atividades das páginas 15, 16 e 17 da referida
Situação de Aprendizagem. O professor deverá auxiliá-los durante as atividades, caso
tenham dúvidas, e corrigir as respostas para identificar e reforçar as lacunas que ainda
existam em relação à temática.
Terceiro Momento: Jogo Who am I?
Preparação para o jogo: Com base nas anotações feitas no momento anterior,
o professor deverá produzir fichas com os nomes de filmes, gêneros, personagens e
atores citados pelos alunos. Essas fichas serão colocados em um recipiente que será
utilizado para fazer o sorteio. Para a evolução do jogo será utilizado um chapéu, no
qual será colado a ficha sorteada.
Aplicação do jogo: A sala deve se dividir em dois grupos e formar duas filas
paralelas. Com as filas formadas, o professor irá sortear um grupo para começar o
jogo e, em seguida, deve tirar do recipiente uma ficha contendo alguma palavra sobre
o tema do universo do cinema, que será fixada no chapéu e colocado na cabeça do
primeiro aluno da fila do grupo sorteado, sem que ele leia o que está escrito.
O aluno de chapéu poderá fazer cinco perguntas ao seu grupo, que só poderá
responde-las com Yes ou No. Neste momento do jogo, o professor deverá se atentar
às respostas dadas pelo aluno e verificar se estão sendo corretas. Se o aluno
conseguir adivinhar o que está escrito em seu chapéu, seu time ganhará 01 ponto,
caso contrário, o ponto vai para o time oposto.
Na segunda rodada do jogo, será a vez do outro time tentar adivinhar, sendo
assim, o professor irá sortear outra ficha e colar novamente no chapéu, que deverá
ser entregue ao primeiro aluno da fileira do outro time, que deverá fazer até cinco

perguntas para os membros do seu grupo. Desta forma, o jogo irá continuar,
sucessivamente até o final da fila, definindo o time que tiver mais pontos como o
vencedor.
Durante as perguntas e respostas, o professor irá conseguir avaliar a pronúncia
dos alunos, assim como distinguir se aquele aluno, para quem está sendo dirigida a
pergunta, a compreende de forma exata, tendo em vista que o jogo deve auxiliar no
desenvolvimento do vocabulário, pronúncia e compreensão da língua inglesa.
Terceiro momento: Conclusão e avaliação.
No terceiro momento, o professor poderá propor que os alunos façam uma roda
de conversa expondo suas experiências quanto ao jogo. O professor poderá aplicar
um questionário para saber a opinião dos alunos referente à atividade, bem como para
avaliar se os objetivos foram atingidos.
Dessa forma, espera-se que o professor encontre também outras
possibilidades para trabalhar em sala de aula e reafirma-se a importância de adequar
as temáticas desta e de outras propostas pedagógicas de acordo com a realidade
social do público alvo pretendido.
6. METODOLOGIA
Para a elaboração do presente trabalho foram feitas analises da BNCC – Base
Nacional Comum Curricular (2017) e do Currículo do Estado de São Paulo (2011).
Também foi analisado o Caderno Aluno de Inglês para a 2ª série do Ensino Médio
(2014) para possibilitar a observação dos conteúdos propostos.
Também foi realizada revisão de bibliografia sobre o uso de jogos para o Ensino
de Jogos entre os adolescentes por meio do Google Acadêmico e Scielo. Sendo
assim, houve pesquisa bibliográfica que levou a uma abordagem qualitativa dos
aspectos referentes ao tema. (Gil, 2009 – p.44)
7. DISCUSSÃO
Levando em consideração as proposições da BNCC – Base Nacional Comum
Curricular (2017) e do Currículo do Estado de São Paulo (2011), destaca-se o
interesse e a importância em elevar o ensino da Língua Inglesa a um nível capaz de
alinhar o processo de Ensino-Aprendizagem às questões sociais do ambiente onde
os alunos estão inseridos.
Tomando por base as reflexões propostas por Silva (2003, Nogueira (2013) e
Moura Filho (2009), que afirmaram a importância das atividades lúdicas e dos jogos
para a criação de um ambiente socialmente contextualizado fica evidente a
importância da elaboração de estratégias que sejam capazes de estimular a aquisição
de habilidades linguísticas por meio de jogos em sala de aula.
Sabe-se que o Caderno do Aluno (2014) apresenta uma série de conteúdos
que abordam temas inerentes ao universo do estudantes, como já citado
anteriormente o universo cinematográfico, porém, o professor deve estar preparado
para também lançar mão de jogos que auxiliem no desenvolvimento de tais temas,
buscando atingir os objetivos da Educação Básica, listados nos documentos
supracitados.
Desta forma. É importante que haja opções para que professores, sobretudo
das redes públicas de ensino, consigam alinhas as orientações dos documentos
oficiais e os conteúdos da disciplina de Língua Inglesa no Ensino Médio.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao concluir esse artigo, nota-se a importância de se criar estratégias
pedagógicas que sejam atrativas e motivadoras, tanto para estudantes, quanto para
professores. Sabe-se que a motivação do docente passa pelas respostas dadas por
seus alunos e na aplicação do conhecimento visto em sala de aula em atitudes que
permeiam sua vivência social dentro e fora da escola.
Tendo isso em vista, não cabe a esse artigo oferecer uma receita de sucesso
para professores de Língua Inglesa em suas salas de aula, mas sim criar a reflexão
acerca das possibilidades e práticas pedagógicas que podem ser elaboradas com o
esforço da comunidade escolar, buscando sempre estimular os alunos a serem
pessoas melhores e com mais oportunidades. A escola, como ambiente heterogêneo
e plural, apresenta configurações diversas de acordo com a realidade em que os
alunos estão inseridos e professor precisa ter a sensibilidade de identificar o que
funciona e o que não funciona para, assim, criar práticas inovadoras.
É perceptível que existem muitas limitações para a aplicação de jogos em
escolas públicas. Mas não se trata apenas de tecnologias avançadas, ambientes
diferenciados e professores celebridades. Pelo contrário, trata-se de empatia e
entendimento do poder da educação para a transformação da realidade das pessoas,
sobretudo dos jovens.
Por isso, esse trabalho pretende deixar aos professore que a ele tiverem
acesso uma sugestão de jogo que pode ser utilizado na segunda série do Ensino
Médio, tomando por base o conteúdo do caderno do aluno para essa fase.
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O ENSINO DE INGLÊS: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL II
Mônica Caroline Souza de Sousa
Ana Paula Costa de Souza Cruz
Larissa Ferreira Teixeira
RESUMO
Este estudo é importante pois permitirá que o docente reflita acerca de suas práticas
pedagógicas, avaliando os métodos de ensino adotados e sua eficácia. Para isso, nesta pesquisa
discutiremos sobre como unir a tecnologia e os jogos em sala de aula, para que ajudem no aprendizado
do aluno, de modo que ele se sinta motivado ao aprender. A fundamentação teórica será a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), juntamente com as Teorias de Jogos de Faria (2006) e Almeida
(1997). A metodologia é qualitativa de cunho bibliográfico, cujos resultados serão obtidos na aplicação
de um projeto sugerido ao final.
Palavras-chave: Jogos. Práticas pedagógicas. Tecnologia.

ABSTRACT
This study is important because it allows the teacher to reflect on their pedagogical practices,
evaluating the teaching methods adopted and their effectiveness. For this, in this research we will
discuss how to unite the technology and the games in the classroom, so that they help in the learning
of the student, so that he feels motivated to learn.The theoretical foundation will be the Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), along with the Theories of Games.The methodology is an exploratory
bibliographical, whose results will be obtained in the application of a suggested project at the end.
Key-words: Games. Pedagogical practices. Tecnology.

1. INTRODUÇÃO
É importante que os professores acompanhem as mudanças que ocorrem fora
de sala de aula, pois essas acabam refletindo no espaço escolar. Os alunos modernos
já nascem imersos na tecnologia – que cada vez mais se faz presente, não há como
negá-la. As informações das quais precisam estão em suas mãos, sendo assim, o
conhecimento tonou-se mais fácil e rápido. Desse modo, os professores precisam
acompanhar esse mundo para que possam utilizá-lo em sala de aula com o objetivo
de tornar a aula lúdica, facilitando o ensino-aprendizagem.
O tema desta pesquisa reflete o parágrafo acima. Há, ainda, professores que
resistem às tecnologias, adotando métodos de ensino que já não são tão eficazes,
como, por exemplo, passar o conteúdo na lousa. Os alunos que se encontram nas
salas de aulas já não são mais copistas, para eles é algo monótono, que fazem por
obrigação, quando o fazem. Para que haja uma mudança – acompanhando a era
digital –, é preciso que os próprios professores entendam a importância das
tecnologias em sala de aula, e insiram-nas, para que o aluno se sinta motivado e
aprenda se divertindo.
Sendo assim, o objetivo deste trabalho é discutir o uso de jogos em sala de
aula, utilizando a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), Almeida (1977) e
Faria (2006).
Esta é uma pesquisa de cunho bibliográfico e caráter qualitativo. Dessa forma,
para melhor contextualizar o tema, primeiro faremos uma introdução sobre a Base
Nacional Comum Curricular da educação básica como um todo. Logo em seguida,
focaremos na Base de Língua Estrangeira, e após em teóricos, para que possamos
refletir sobre o que é exigido dos alunos, e como cobrar por meio de jogos. Por fim,
exemplificaremos o tema por meio de um jogo que pode ser aplicado em sala de aula.
Como esta pesquisa é de cunho bibliográfico, não há como precisar os
resultados, por isso sugerimos que o jogo ao final seja aplicado para uma conclusão
definitiva.
2. A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) COMO NORTEADORA
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
A Base Nacional Comum Curricular é um documento que norteia a Educação
Básica de escolas públicas e privadas de todo o país. Seu objetivo é definir:
O conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os
alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação
Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem
e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional
de Educação (PNE) (MEC, 2018, p. 7).

Tais aprendizagens essenciais estão dentro de dez competências gerais que
devem ser trabalhadas ao longo da vida escolar do aluno. Na imagem a seguir,
retirada do portal do Ministério da Educação, estão as competências citadas:

(BNCC, 2018, p. 9-10)

Analisando todos esses dez pontos expostos acima, nota-se que eles não estão
centrados apenas em construir um ser para seu próprio propósito, mas sim em tornálo capaz de viver em sociedade, sabendo que nela há diferentes pessoas cujas
opiniões divergem umas das outras. Pensando além, para que essas competências
sejam exigidas do aluno, é preciso que o próprio professor as tenha, por isso é

importante que o docente esteja sempre atualizado quanto às mudanças,
principalmente no que diz respeito à tecnologia e seu uso em sala de aula.
É importante ressaltar a competência de número 5, que aborda sobre o mundo
digital e seu uso consciente e crítico. Não basta apenas inseri-lo em sala de aula, é
preciso, antes, que o aluno entenda o propósito para o qual está sendo utilizando,
sabendo quais são os limites a serem respeitados de modo que o conhecimento seja
alcançado.
Na seção dedicada ao Ensino Fundamental II, a BNCC entende que os alunos
estão inseridos em um mundo tecnológico, onde encontramos celulares, tablets, entre
outros meios de acesso à internet e informação, e reconhece que as escolas precisam
incorporar essas tecnologias em sala de aula, com o intuito não só de estar atualizada
com o que há de novo e que desperta o interesse dos alunos, mas também de permitir
o que já foi explicitado acima: o seu uso consciente.
2.1. As competências específicas de Linguagens
As seis competências específicas de Linguagens, que fazem parte do Ensino
Fundamental, não diferem muito das gerais, como pode ser visto logo abaixo, mas é
importante citá-la, já que está ligada ao tema do trabalho:

(BNCC, 2018, p. 63)

Apesar de essas serem as competências que estão dentro da área de
Linguagens da Base Nacional Comum Curricular, nota-se que o que é esperado do
aluno é quase o mesmo das competências gerais, porém, aqui no âmbito das
linguagens e todos os seus segmentos. Mesmo aqui é esperado o uso das tecnologias
de maneira crítica e consciente.
2.2 As Teorias de Jogos
De acordo com Faria (2006), a educação precisa ser modificada, já estamos
em uma realidade tecnológica, que permite aos alunos a busca mais rápida por
informações, sendo assim, para a construção de conhecimentos deve-se utilizar as
novas tecnologias como meio, tendo o professor como “um partícipe pró - ativo que
intermedia e orienta esta construção” (p. 57). Mas, para sua eficácia, o professor
precisa encarar a tecnologia como algo a ser utilizado para motivar o aluno, sabendo
explorá-la em sala de aula.
Para complementar, a autora cita Valente (1999), que argumenta que a
tecnologia permite ao professor conhecer melhor o comportamento do aluno perante
essa metodologia pedagógica, e, assim, orientá-lo para a construção de seu
conhecimento.
Ainda citando Faria, é preciso escolher bem as ferramentas a serem utilizadas,
a fim de determinar quais estão de acordo com os “objetivos da disciplina, o conteúdo,
as características dos educandos e a proposta pedagógica da escola” (p. 60). Além
disso, faz-se necessário que o professor domine os meios tecnológicos, assim como
os alunos. Caso os aprendizes não tenham completo domínio da ferramenta, o
professor precisa avaliar quanto tempo de aula será gasto para apresentá-la e, em
seguida, para a atividade proposta, utilizando-a.
Compreendido como a tecnologia pode e deve ser utilizada em sala de aula, a
seguir podemos citar Almeida (1977), que teoriza sobre jogos, para aliar as duas
ferramentas. Ele propõe ao responsável que crie uma ficha, na qual deve conter o
jogo escolhido e os materiais que serão necessários, observando em qual categoria
se encaixa, se é um jogo mental, didático ou competitivo. Após a escolha do jogo, de
acordo com os objetivos que se pretende alcançar, é importante que o professor o
explique minuciosamente, deixando bem entendidas as regras. Caso necessário,
repita ou exemplifique – se possível.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para realizar este trabalho, propomos um jogo competitivo, que precisará da
ferramenta, disponível online, Kahoot.
O Kahoot é um aplicativo de questionários online, criado na Noruega, que
funciona como um videogame e um programa de televisão ao mesmo tempo. Os
jogadores têm em torno de 30 segundos para responderem à questão, e caso a
pergunta seja respondida rapidamente e esteja correta, o jogador ganhará pontos.
Os benefícios de utilizar o Kahoot em sala de aula são: o aplicativo é gratuito,
sendo acessível para todas pessoas; os alunos utilizarão a tecnologia em sala de aula
de modo que, ao mesmo que aprendem o conteúdo, lidem com a competitividade; e
aprenderão o conteúdo de maneira mais divertida.

Neste aplicativo, há diversos quizzes disponíveis, os quais os próprios usuários
criam. Este aplicativo é recomendável para reforçar o conteúdo que já foi apresentado
anteriormente. Desta maneira, o professor tem um diagnóstico dos alunos.
3.1 Cronograma
Os alunos do ensino fundamental II que possuem um smartphone, deverão
levá-lo para sala de aula e serão formados alguns grupos de 3 a 4 pessoas.
1ª aula: O aplicativo será apresentado aos alunos e o professor explicará qual
a forma de funcionamento e suas principais funções;
2ª aula: Os alunos farão download do aplicativo em seus respectivos celulares
e o cadastro será feito com o auxílio do professor;
3ª e 4ª aula: Os alunos farão as atividades durante duas aulas, usando um dos
Quizzes sobre língua inglesa, que será escolhido pelo professor.
Tempo necessário: 4 aulas de 50 minutos cada, sendo elas: duas para teoria
e duas para prática.
3.2 Recursos humanos e materiais
Smartphones, acesso à internet, alunos dispostos a conhecer novos métodos
de ensino-aprendizagem e professores interessados em tecnologia e as formas de
usá-la em sala de aula.
4. RESULTADOS
A utilização de smartphones em sala de aula como forma de ensino mostrará
como o lúdico pode trazer resultados notáveis, tanto quanto o método tradicional, indo
ao encontro dos pressupostos teóricos dos autores FARIA (2006) e ALMEIDA (1997),
fazendo com que os alunos valorizem os celulares, não apenas como uma forma de
lazer, mas também de aprendizagem.
5. CONCLUSÃO
Pode-se concluir que o uso de novas tecnologias em sala de aula é
fundamental, justamente para que o aluno tenha conhecimento de que o smartphone
pode ser uma ferramenta de aprendizagem.
Diversos professores têm o hábito de ensinar apenas com o método tradicional,
tornando a aula monótona e diminuindo o interesse do aluno pela língua estrangeira.
Ao utilizar quizzes, o aluno trabalhará em grupos e aprenderá com os outros colegas,
criando uma atmosfera lúdica e com eficácia na aprendizagem.
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EDGAR ALLAN POE E MACHADO DE ASSIS: IDENTIDADE E
INFLUÊNCIA
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RESUMO
A partir das leituras dos contos “O coração delator”, de Edgar Allan Poe, e “O enfermeiro”, de
Machado de Assis, é possível inferir aspectos de influência de Poe em Machado. O objetivo deste artigo
é colocar os dois autores lado a lado e investigar suas parecenças e suas distinções dentro do que
tange à Literatura Comparada. Tendo em vista a importância desses autores para seus concernentes
países, um estudo comparado sobre as obras é imprescindível. Os resultados mostram que Poe, além
de ser um escritor influente mundialmente, mostra-se com base nesse trabalho, como um grande
contribuinte para a literatura brasileira. Para embasamento teórico utilizamos obras críticas e teóricas
de Leyla Perrone Moisés (1973), Tania Franco Carvalhal (1999) entre outros.
Palavras-chave: Machado de Assis; Edgar Allan Poe; Contos; Literatura Comparada

ABSTRACT
After reading the short stories “The Tell-Tale Heart” by Edgar Allan Poe, and “The Attendant’s
Confession by Machado de Assis, it is possible to infer aspects of influence of Machado regarding to
Poe. The aim of this paper is putting both authors side by side, investigating their resemblances and
their distinctions pertaining to the Comparative Literature. Seeing as how important these two authors
are to their respective countries, a comparative study is crucial. The findings based on this work show
that Poe, besides being a worldwide influential writer, is a major contributor to the Brazilian Literature.
Authors such as Leyla Perrone Moisés (1973), Tania Franco Carvalhal (1999) among others were
utilized for the theoretical basis.
Keywords: Machado de Assis; Edgar Allan Poe; Short Stories; Comparative Literature

1. INTRODUÇÃO
A princípio, os autores Machado de Assis (1839-1908) e Edgar Allan Poe (18091849) parecem ter pouco em comum. Um continente os separa, uma vez que Poe era
norte americano de Boston, Massachusetts, e Assis era sul americano e carioca do
Rio de Janeiro. Os autores são separados também por alguns anos de vida, já que
Poe morre em 1849 e Assis nasce em 1839, fazendo que eles compartilhem apenas
10 anos de vida paralela. Pode-se até mesmo argumentar que a prosa realista de
Machado de Assis em nada lembra os contos macabros e de mistério de Edgar Allan
Poe. A realidade, no entanto, pode ser bem diferente disso. Ambos os escritores
tiveram grande importância para a literatura do seu país: Machado de Assis é
considerado um dos maiores, senão o maior, escritor brasileiro. Edgar Allan Poe foi o
pai do gênero ficção policial e um dos primeiros contistas americanos. Visto que os
dois escritores tiveram grande importância para a literatura de seus respectivos
países, uma investigação sobre a relação entre obra deles é fundamentada e
relevante. O que esse trabalho pretende demonstrar é a influência que Poe pode ter
exercido sobre Assis, por meio dos recursos da literatura comparada, e para este
objetivo serão utilizados os contos “O coração delator” do americano e “O enfermeiro”
do brasileiro. Trabalha-se com a hipótese que Assis sofreu influência de Poe durante
a escritura de seu conto.
A autora Renata Philippov (2011) aponta a naturalidade com que Machado de
Assis conhece a obra de Poe, tanto no inglês quanto no francês. O primeiro indício
mais contundente de que o brasileiro estava familiarizado com a obra de Poe é a
tradução do poema “O Corvo”, feita por Assis. Foi a primeira tradução feita para o
português, ainda em 1883. Embora Machado de Assis possa ter lido Poe no original,
Daghlian (1999) aponta que foi por meio da divulgação do poeta francês Charles
Baudelaire, grande entusiasta da obra de Poe, que Machado de Assis tomou
conhecimento da obra do americano.
O conto “O coração delator” (The tell-tale heart, no original) foi publicado pela
primeira vez em janeiro de 1843 na revista The Pioneer. Foi o trigésimo nono conto
publicado por Poe. Nele, um narrador anônimo conta que assassinou um homem do
qual cuidava por causa do olho maligno que o velho possuía. Além de contar
detalhadamente o crime que cometeu, também conta que a polícia o procurou e ele
conseguiria ocultar o crime com sucesso, se não fosse o coração do velho que estava
batendo embaixo das tábuas do assoalho da casa, onde ele havia escondido o corpo
morto do velho. Um dos principais objetivos do narrador é provar que não era um
homem louco, apesar de escutar o bater do coração de um morto.
Já o conto “O Enfermeiro” de Machado de Assis, publicado na coletânea Várias
Histórias, de 1896, traz a história de Procópio, que é também narrador, um teólogo
que acaba por cuidar de um coronel detestável, que o atormenta tanto que acaba
assassinado pelas mãos do cuidador.
O paralelo entre as obras instiga uma investigação mais aprofundada, que está
justificada pela grande importância que Poe e Assis possuem para a literatura de seus
respectivos países. Pretende-se com esse trabalho uma análise que coloque os dois
contos lado a lado, mostrando semelhanças e diferenças, utilizando a Literatura
Comparada, especialmente a questão da influência, como arcabouço teórico.
Um dos primeiros aspectos que chama a atenção do leitor quando faz a leitura
dos contos aqui estudados é a questão da narração. É possível reparar que em ambos
os contos, o narrador dirige-se ao leitor de forma direta, mostrando-se consciente de

estar escrevendo com um destinatário em mente, utilizando a segunda pessoa para
dirigir-se ao leitor como é possível demonstrar nos trechos a seguir: “No entanto, está
é a questão. Você me acha louco. Loucos não sabem de nada. Você deveria ter me
visto. Deveria ter visto como procedi com sabedoria - com que cautela, com que
precaução, com que dissimulação me pus a trabalhar! (POE, 2017, p. 108) ”.
Em Machado há a seguinte passagem, que abre o conto:
Parece-lhe então que o que se deu comigo em 1860 pode entrar numa página
de livro? [...] olhe, eu podia mesmo contar-lhe a minha vida inteira, em que
há outras coisas interessantes, mas para isso era preciso tempo, ânimo e
papel, e eu só tenho o papel; o ânimo é frouxo, e o tempo assemelha-se à
lamparina da madrugada. (ASSIS, 2005, p. 74)

Por vezes os contos distanciam-se: em Assis todos os personagens possuem
nomes, enquanto isso não acontece em Poe. Outro aspecto que separa as narrativas
é a questão da premeditação do crime uma vez que Procópio, personagem central do
conto de Machado de Assis, não planejava matar o coronel Felisberto, mesmo assim,
o fez por impulso, pois os caprichos e abusos do velho estavam enlouquecendo-o. O
trecho a seguir relata o momento em que ocorre o assassinato:
Acordei aos gritos do coronel, e levantei-me estremunhado. Ele, que parecia
delirar, continuou nos mesmos gritos, e acabou por lançar mão da moringa e
arremessa-la contra mim. Não tive tempo de desviar-me; a moringa bateu-me
na face esquerda, e tal foi a dor que não vi mais nada; atirei-me ao doente,
pus-lhe as mãos ao pescoço, lutamos e esganei-o. (ASSIS, 2005, p. 77)

Já o personagem de Edgar Allan Poe, um louco que tenta a todo instante da
narrativa provar que não o é de fato, tinha como objetivo tirar a vida do velho,
planejando cautelosamente o crime, assassina esse velho de quem cuidava e que não
o maltratava, não tinha um temperamento difícil, possuindo apenas um olho que
possuía aspecto e aparência desagradável ao seu cuidador. O trecho abaixo relata o
momento do assassinato, enfatizando que o assassino havia concluído o seu maligno
plano naquele momento.
A hora do velho havia chegado! Com um brado potente, aumentei a luz do
lampião e pulei para dentro do quarto. Ele gritou uma vez – apenas uma vez.
Em um instante, puxei-o para o chão e fiz cair a pesada cama sobre seu
corpo. Então sorri, contente ao notar minha tarefa enfim concluída. (POE,
2017, p.110)

É interessante notar que as duas vítimas tiveram como causa da morte a
asfixia, mas que ela foi realizada de formas diferentes. É legítimo concluir que os dois
contos apresentam um paralelismo estabelecido pela semelhança, ou seja, certa
proximidade, para com os moldes da tragédia que acontece em ambos.
O sentimento do assassino para com a vítima também separa os contos, já que
o próprio personagem de Poe descreve que o velho não era mau ao dizer o seguinte:
“É impossível saber como a ideia penetrou pela primeira vez no meu cérebro, mas,
uma vez concebida, ela me atormentou dia e noite. Objetivo não havia. Paixão não
havia. Eu gostava do velho. Ele nunca me fez mal”. (POE, 2017, p. 107). Já o
personagem de Machado de Assis sofria com o coronel que tinha um comportamento
difícil, relatando assim: “Era homem insuportável, estúrdio, exigente, ninguém o
aturava, nem os próprios amigos. ” (ASSIS, 2005, p. 74). As duas observações a

respeito do caráter dos pacientes e vítimas das histórias encontram-se logo na
primeira página de seu respectivo conto, afirmando mais uma vez uma semelhança
entre ambos, mesmo com personalidades tão diferentes sendo descritas.
No trabalho serão abordados alguns pontos teóricos da Literatura Comparada
que são importantes para a pesquisa. A análise em si, que ainda não está concluída,
pois será apresentada como trabalho de conclusão de curso, no final do ano letivo de
2018.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Literatura Comparada
Carvalhal (1999) diz que o surgimento da literatura comparada está vinculado
à corrente de pensamento cosmopolita que caracterizou o século XIX, época em que
comparar estruturas ou fenômenos análogos, com a finalidade de extrair leis gerais,
foi dominante nas ciências naturais.
Entretanto, o adjetivo “comparado” já era empregado na Idade Média por
Frances Meres, em 1598, em sua obra Discurso comparado de nossos poetas
ingleses com os poetas gregos, latinos e italianos. Em 1602, William Fulbecke publica
Um discurso comparado das leise, logo depois, surge a Anatomia comparada dos
animais selvagens, de John Gregory.
O termo ganha força, sem dúvida, no século XIX sob a inspiração das Lições
de anatomia comparada, de Cuvier (1800), da História comparada dos sistemas de
filosofia, de Degérand (1804), e da Fisiologia comparada (1833), de Blainville.
Segundo Carvalhal (1999), comparar é um procedimento que faz parte da
estrutura do pensamento do homem e da organização da cultura, ou seja, é um hábito
generalizado em diferentes áreas do conhecimento humano e da própria linguagem
corrente.
Embora empregada amplamente na Europa para estudos de ciências, é na
França que mais rapidamente a expressão “literatura comparada” irá se firmar. Ali o
emprego do termo “literatura” para designar um conjunto de obras era aceito sem
discussão desde o seu aparecimento, com essa acepção, no Dictionnaire
philosophique de Voltaire, enquanto na Inglaterra e na Alemanha a palavra “literatura”
custou mais a ganhar esse conceito.
No Brasil, podemos salientar a vinculação da perspectiva comparada, já no
início do século XX, mais precisamente, em 1905, em Páginas de estética. João
Ribeiro dedica um capítulo à literatura comparada. É um artigo curto, que não deixa
de ter ideias interessantes. Vale a pena transcrever uma delas:
Refiro-me à literatura comparada: mas não a essa em que se cotejam e se
confrontam escritores de várias raças e estirpes. Pouco importam (à luz em
que estou agora) os influxos recíprocos entre os homens de gênio, o quanto
influi Petrarca em Camões, Cervantes em Heine, Plauto em Molière. Refirome, diversamente, a um aspecto essencial da crítica histórica que há mister
fundar e desenvolver (RIBEIRO, apud, CARVALHAL, 1999, p. 133).

Ora, é compreensível que João Ribeiro adote, na época, uma perspectiva
histórica. Daí sua intenção de entender a literatura comparada como “crítica histórica”.
No entanto, é curioso como não se interessa pelo jogo dos confrontos, característico

da feição clássica da disciplina, prevendo para ela uma atuação “crítica”, mesmo sem
desvinculá-la da história.
Ao nome de João Ribeiro se poderia com segurança anexar o de Eugênio
Gomes, que manifesta em vários trabalhos na imprensa a tendência comparativista
que cristaliza, definitivamente, em Machado de Assis – Influências inglesas (1939),
onde trata de identificar essas fontes na obra do autor de “O Enfermeiro”. E. Gomes
registra, então, um valioso material para uma análise comparada em Machado de
Assis.
Igualmente interessante é a “Introdução”, onde E. Gomes rebate as críticas de
Sílvio Romero, que acusara Machado de Assis de “macaquear Sterne” ao reconhecer
influxos do humour anglo-saxão na obra do escritor. Segundo Gomes:
Seria irrisório indagar, com o crítico de Minhas contradições, se Machado era
como Swift ou como Sterne. [...] Não tivesse a intuição do humour e,
certamente, não bastava, para o exercer tão finamente, uma simples
assimilação do processo de tal ou qual humorista estrangeiro. [...] Mas
frisemos, em abono dele, que nem só os humoristas anglo-saxões incidiram
no mesmo inconveniente, como foram, por sua vez, tributários dos outros,
não havendo nenhum absolutamente original (GOMES, apud, CARVALHAL,
1999, p. 10).

É importante mencionar que para a análise do trabalho, será levado em conta
que não para comparar literatura de uma forma correta, não basta apenas achar um
texto parecido com o outro. É preciso comparar também os autores em termos de
importância para a formação literária de seu país de origem, o formato de escrita que
o consagrou etc. como pode ser melhor definido na seguinte crítica de Baldensperger
(1994)
“Literatura comparada! Comparação literária! É muito barulho, dizem ainda
algumas pessoas, para o mais fútil e o mais vão dos exercícios! Nós o
conhecemos, este demasiado engenhoso divertimento que consiste em
instituir paralelos entre obras e homens vagamente análogos e em cotejar
assim, graças a algumas aparências de similaridade[...] Vão competir em
engenhosidade para, além disso, atrair, numa confrontação universal, os
recém-chegados à literatura, os exóticos mais imprevistos do Velho e do
Novo Mundo? ”. É evidente que uma literatura comparada entendida assim
não mereceria constituir-se em método independente; ou pelo menos, isso
seria atribuir uma importância absurda a um procedimento instintivo do
espírito. Este é praticado tão logo se esteja familiarizado com mais de um
poeta, ou se leia mais de um livro. [...] Encontrar-se-ia, portanto, aqui um
estágio prévio a qualquer verdadeira operação crítica, mas com os simples
resultados casuais de uma leitura mais ou menos extensa, de uma
informação mais variada, de uma percepção mais fácil de analogias. Mas
-e é preciso repeti-lo pois há aí um litígio aberto-tais comparações, do ponto
de vista do conhecimento dos próprios objetos, deixam o mais atento espírito
no mesmo lugar em que o encontraram. Se eu descobrir, por exemplo, que o
livro de M. Proust, À la recherche du temps perdu, lembra sob muitos
aspectos a sinuosa, retrospectiva, flutuante e florida prolixidade de um JeanPaul Richter, com seus incisos, seus parênteses, seu abandono a qualquer
metáfora que se apresente, em nada terei avançado. Pois é mais do que
provável que nenhum encontro real jamais criou qualquer dependência,
portanto
nenhum
começo
de
explicação,
de
um
escritor
para outro, e o paralelo que eu gostaria de instituir não poderia satisfazer a
ninguém (se ele não permitisse ir mais longe), como não poderia fazê-lo uma
engenhosa comparação, por algum biólogo aventureiro do século XVIII, entre
a forma e a cor de determinada flor e as de determinado inseto. Sabe-se que

não é assim a realidade. Nenhuma clareza explicativa resulta de uma
comparação que se contentasse com esse olhar simultâneo lançado sobre
dois objetos, com essa constatação, condicionada pelo jogo das lembranças
e das impressões, de semelhanças que podem muito bem não ser mais que
pontos erráticos postos fugazmente em contato por uma simples fantasia do
espírito. (BALDENSPERGER, 1994, p. 66)

2.2 Intertextualidade
A noção de intertextualidade é um princípio básico da teoria literária, que se faz
útil ao estudar as relações literárias por um viés comparatista, segundo Carvalhal
(2003). Tal princípio passou a ter um significado que se relaciona ao procedimento de
investigação das relações entre os diversos textos. É um modo de problematizar a
leitura que também serve como chave para decifrá-la:
Como sinônimo das relações que um texto mantém com um corpus textual
pré ou coexistente, a intertextualidade passou a orientar a interpretação, que
não pode mais desconhecer os desdobramentos de significados e vai
entrelaça-los como a própria origem etimológica da palavra esclarece: texere,
isto é, tecer, tramar. Daí “inter-texto”, que significa “tecer no, misturar
tecendo” e, de forma figurada, entrelaçar, reunir, combinar (CARVALHAL,
2003, p. 74)

Kristeva (1974) aponta que foi Mikhail Bakhtin o primeiro a descobrir que todo
texto se constrói “como mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação
de um outro texto. Em lugar da noção de intersubjetividade, instala-se a de
intertextualidade, e a linguagem poética lê-se pelo menos como dupla. ” (Kristeva,
1974, p. 142).
2.3 Influência
Nitrini (1997) comenta as acepções de Cionarescu sobre a influência. Para ele,
existem duas acepções diferentes. A primeira, mais simplificada e corrente, indica a
soma de relações de contato que podem ser estabelecidas entre um emissor e um
receptor. O estudo da influência de um autor em um determinado país, com menções
às traduções de sua obra, contatos pessoais, críticas e estudos publicados etc.,
poderia ser classificado como esse tipo de influência, que seria a soma de todos os
contatos que se pode fazer entre o autor e a tradição literária daquele país. A segunda
acepção é qualitativa e define-se como uma relação de contato, seja ela direta ou
indireta da fonte por um autor, que gera um resultado artístico autônomo, uma obra
literária produzida independentemente com influência difíceis de verificar, mas fáceis
de reconhecer, ainda que de forma intuitiva, como parte da tradição literária.
Ao diferenciar imitação e influência, Nitrini (1997) chama atenção para os traços
materiais que existem na primeira. Episódios, tropos bem determinados,
procedimentos e traços de composição estão presentes na imitação enquanto na
influência existem traços mais difíceis de apontar por serem mais sutis e acabarem
por modificar até mesmo a personalidade artística do escritor.

2.4 O conto
Poe escreveu contos mais do que qualquer outro gênero em sua vida literária.
Assis foi o primeiro grande contista brasileiro e admirava muito o supracitado gênero,
e em seu famoso ensaio “Instinto de Nacionalidade”, definiu-o da seguinte forma: “É
gênero difícil, a despeito da sua aparente facilidade, e creio que essa mesma
aparência lhe faz mal, afastando-se dele os escritores, e não lhe dando, penso eu, o
público toda a atenção de que ele é muitas vezes credor” (Assis, 1873) Outra
informação valiosa é a de que Assis conhecia a obra de Poe e o considerava como
um grande contista, uma vez que o autor americano é citado na “Advertência” que
acompanha seu livro de contos Várias Histórias. Assis diz o seguinte: “Não são feitos
daquela matéria prima, nem daquele estilo que dão aos de Mérimée o caráter de
obras-primas, e colocam os de Poe entre os primeiros escritos da América” (Assis,
2005, p. 11).
Sendo de extrema importância para os autores estudados é imprescindível,
portanto, definir o que é conto, embora tal definição seja controversa e segundo Mário
de Andrade “(...) sempre será conto aquilo que seu autor batizou com o nome de
conto” (ANDRADE, 1944, p. 5). Maiores análises serão feitas, inclusive o conceito de
conto para cada autor, quando o artigo estiver finalizado.
2.5 O tema
O trabalho também se propõe a analisar a questão do tema em ambas as obras
estudadas. É possível que a culpa seja a temática central nas duas, mas essa teoria
só será confirmada com análises posteriores. Mesmo assim, é importante ressaltar
que os dois contos tiveram sua publicação feita a mais de 100 anos atrás e
permanecem interessantes e dignos de estudo justamente por causa de uma temática
universal que permeia ambas as narrativas. Segundo Tomachevski:
Inversamente, quanto mais o tema for importante e de um interesse durável,
mais a vitalidade da obra será assegurada. Repelindo assim os limites da
atualidade, podemos chegar aos interesses universais (os problemas do
amor, da morte) que, no fundo, permanecem os mesmos ao longo de toda a
história humana. (Tomachevski, 1971, p. 171)

2.6 A crítica de fontes
Não procurando apenas apontar meras similaridades, o trabalho também
pretende criticar e salientar as diferenças que existem entre os autores e seus contos.
Para tal, pretende utilizar do trabalho de Leyla Perrone Moisés (1973) que aponta a
fraqueza de teorias que levam em consideração um contato de um autor com o outro
como fator determinante para a criação das obras. Para a autora, não é possível tratar
as obras como mero produto que será explicado e refeito se a crítica chegar na origem
das referências do autor. Segundo Moisés (1973, p. 77) “se a obra é uma
transfiguração do real ou do ‘dado’, se escrever, como diz Frances Ponge, é refazer,
a volta às origens representa um empobrecimento”.

3. OBJETIVOS
O objetivo maior desse trabalho é analisar os contos “O Enfermeiro” (1896), de
Machado de Assis, e “O Coração Delator” (1843), de Edgar Allan Poe, comparandoos em questões de tempo, espaço, ambientação, personagens, narrador. Expor as
semelhanças e diferenças entre os dois autores e demonstrar a possível influência de
Poe sobre Assis. Investigar a ligação entre os dois contos apontando as semelhanças,
bem como as diferenças, também será parte componente do artigo, assim como
comparar os dois autores em relevância para a formação literária de seus países de
origem e analisar a influência que Poe pode ter exercido na escritura de Assis,
utilizando os contos supracitados como fonte primária, embora não única.
4. MATERIAL E MÉTODOS
Como material de metodologia do artigo serão usados os contos “O
Enfermeiro”, de Machado de Assis, e “O coração delator”, de Edgar Allan Poe. Os
textos passarão por análise literária comparada. As teorias para tal também serão
abordadas no corpo textual, uma vez que são necessárias para embasar a
comparação. Além disso, haverá reuniões com o orientador para discussão e aferição
do andamento das atividades.
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa apresentada no artigo ainda está em andamento e se tornará um
trabalho de conclusão de curso a ser apresentado ao final do ano letivo de 2018. Além
da obtenção do diploma de licenciatura, o presente artigo ainda pretende ser
apresentado em diversos congressos de Iniciação Científica, por exemplo, no próximo
EIC, em outubro de 2018, que será realizado pelo UNIFATEA. Além disso, pretendese fazer publicações de resumos, resumos expandidos e artigos em veículos
especializados. As dificuldades em relação à análise são salientes, uma vez que fazer
uma aprofundada aproximação e comparação dos autores, a ponto de promover um
novo olhar sobre ambos, é desafiador. Esse campo induz inúmeras divergências, pois
nem sempre há unanimidade entre os estudiosos da literatura comparada.
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RESUMO
O projeto interdisciplinar e intercursos idoso amigo visa melhorar a qualidade de vida de idosos
institucionalizados da cidade de Lorena, localizada no interior do estado de São Paulo. Este trabalho
tem como objetivo explanar vertentes do projeto que será vivenciado pelos docentes e discentes dos
cursos de Graduação em Enfermagem e Tecnólogo de Estética e Cosmética do Centro Universitário
Teresa D’Ávila – UNIFATEA e de Engenharia Química da Escola de Engenharia de Lorena - EEL-USP.
É papel social das universidades contribuir e apoiar iniciativas na busca de melhorias na qualidade de
vida da comunidade em que estão inseridas. Este projeto será aplicado em duas Instituições de Longa
Permanência da cidade de Lorena e propõe-se ser de importância acadêmica e social para os alunos,
que poderão desenvolver competências importantes para uma carreira profissional e para os idosos,
que muitas vezes são esquecidos, mas merecem uma vida digna, com mais autonomia e
independência.
Palavras-chave: Idoso; Instituição de Longa Permanência para Idosos; Saúde do Idoso
Institucionalizado.

ABSTRACT
The interdisplinary and intercourse project together with the volunteering Elderly Friend seeks
to improve the quality of life of institutionalized elderly in the city of Lorena, located in the interior of the
state of São Paulo. This study aims to explain the project’s principles that will be experimented by the
professors and students of the Undergraduate Nursing and Esthetic and Cosmetic Technologist courses
at the Teresa D'Ávila University Center - UNIFATEA and of Chemical Engineering at the Lorena School
of Engineering - EEL-USP. It is the social role of universities to contribute and support initiatives in the
search for improvements in the quality of life of the community in which they are. This project will be
applied to two long-term institutions in the city of Lorena and must be of great academic and social
importance for students who will be able to develop important skills for their career and for the elderly,
who are often forgotten but deserve a dignified life, with more autonomy and independence.
Keywords: Elderly; Long-term institutions for elderly; elderly institutionalized’s health.

1. INTRODUÇÃO
A proposta fundamental do Projeto de Extensão intercurso e interdisciplinar
idoso amigo é desenvolver parcerias entre as universidades de Lorena, principalmente
o UNIFATEA e a EEL, para potencializar o projeto social Idoso Amigo. Além de todo
carinho, atenção, atividades de entretenimento que já são realizadas nas Instituições
de Longa Permanência pelos alunos voluntários da EEL do Idoso Amigo, percebeuse a carência de cuidados mais profissionais como cuidados com a saúde e
estimulação da autoestima dos idosos. Sendo assim o Projeto de Extensão intercurso
e interdisciplinar idoso amigo visa a inserção dos alunos do curso de
Graduação em Enfermagem e Tecnólogo de Estética e Cosmética do
UNIFATEA no Idoso amigo para fornecer esse suporte mais profissional que o projeto
necessita.
1.1 O envelhecimento da população brasileira
A expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer consiste na estimativa
de do número de anos que se espera que um indivíduo possa viver. Segundo
pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a
expectativa de vida do brasileiro vem aumentando gradativamente. A população tende
a envelhecer cada vez mais e esse é um fenômeno mundial, que tem crescido de uma
forma geral e mais acentuado, nos países em desenvolvimento, embora seus índices
sejam ainda inferiores aos dos países desenvolvidos. De 1940 até 2016 o aumento foi
de 30,3 anos, de modo que a esperança de vida do brasileiro em 2016 era de 75,8
anos (IBGE, 2017).
“Em 2012, a população com 60 anos ou mais era de 25,4 milhões. Os 4,8
milhões de novos idosos em cinco anos correspondem a um crescimento de 18%
desse grupo etário, que tem se tornado cada vez mais representativo no Brasil. As
mulheres são maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões (56% dos idosos),
enquanto os homens idosos são 13,3 milhões (44% do grupo) ” (IBGE, 2018).
O envelhecimento populacional está ocorrendo em um contexto de grandes
mudanças sociais, culturais, econômicas, institucionais, no sistema de valores e na
configuração dos arranjos familiares. Fatores como a incorporação dos avanços da
medicina às políticas de saúde, campanhas de vacinação em massa, atenção ao prénatal, incentivo ao aleitamento materno, contratação de agentes comunitários de
saúde e programas de nutrição infantil contribuíram para o aumento da expectativa de
vida do brasileiro ao longo dos anos.
Esta tendência de crescimento da população idosa também está presente na
cidade de Lorena, localizada no interior do estado de São Paulo. Conforme
informações do Censo de 2010 Lorena possui 6.851 moradores com 65 anos ou mais,
o que representa aproximadamente 8,3% da sua população que totaliza 82.537
habitantes (IBGE, 2010). O novo perfil populacional está sendo acompanhada pela
incerteza das condições de cuidados que experimentarão os longevos.
A legislação brasileira estabelece que o cuidado dos membros dependentes
deve ser responsabilidade das famílias. No entanto isto está se tornando cada vez
mais escasso, principalmente devido ao perfil mais dinâmico das famílias. Buscando
alternativas para solucionar este impasse, as famílias têm procurado as instituições
de longa permanência, públicas ou privadas (CAMARANO; KANSO, 2010).

Na atualidade, segundo Lima (2005), a Sociedade Brasileira de Geriatria e
Gerontologia (SBGG) é quem adotou a expressão “Instituição de Longa Permanência
para Idosos” (ILPI) para designar o tipo de instituição anteriormente chamado de Asilo.
A SBGG define-a como estabelecimento para atendimento integral
institucional, cujo público alvo são as pessoas de 60 anos ou mais, dependentes ou
independentes, que não dispõem de condições para permanecer com a família ou em
domicílio unicelular. Para a Anvisa, ILPIs são instituições governamentais ou nãogovernamentais, de caráter residencial, destinadas a domicílio coletivo de pessoas
com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de
liberdade, dignidade e cidadania.
É comum associar ILPIs a instituições de saúde. Embora os residentes
recebam moradia, alimentação, vestuário, serviços médicos e medicamentos, as ILPIs
não não são estabelecimentos voltados à clínica ou à terapêutica. Os serviços
médicos e de fisioterapia são os mais frequentes nas instituições brasileiras,
encontrados em 66,1% e 56,0% delas, respectivamente. No entanto, 34,9% dos
residentes são independentes. Por outro lado, a oferta de atividades que geram renda,
de lazer e/ou cursos diversos é menos frequente, declarada por menos de 50% das
instituições pesquisadas (CAMARANO; KANSO, 2010).
Preservar a capacidade funcional do indivíduo que envelhece e é
institucionalizado, significa valorizar sua autonomia, tornando sua autoestima mais
elevada, possibilitando uma senescência proveitosa. Isso pode ser proporcionado
pelo estímulo mental e físico constante, pelas atividades lúdicas que retardem um
possível declínio cognitivo e/ou preservem habilidades cerebrais presentes (DE
MELLO; DO CARMO LOURENÇO HADDAD; DELLAROZA, 2012).
1.2 O Projeto Idoso Amigo
Criado em setembro de 2015 por alunas da Escola de Engenharia de Lorena,
o Idoso Amigo é um projeto social, em que voluntários espalham amor e carinho em
instituições de longa permanência, visando conscientizar a população sobre a terceira
idade.
O projeto está embasado e atento às determinações da Política Estadual do
Idoso, sancionada pela Lei 11.517/00 e pelo Decreto 44.655/06 e do referencial da
Política do Envelhecimento Ativo da OMS.
Conforme o 2º artigo da Política Estadual do Idoso (1997), os idosos têm direito
à dignidade, ao bem-estar, à participação na sociedade e o processo de
envelhecimento deve ser objeto de conhecimento, de estudo e de informação da
sociedade em geral.
Sempre buscando aplicar o fundamento da Política de Envelhecimento Ativo
que propõe a transformação do envelhecer em uma experiência positiva não só para
o indivíduo, mas, sobretudo para a coletividade, através da realização de um conjunto
de ações sistematizadas que assegurem direitos sociais (OMS, 2008), os jovens
realizam visitas aos moradores de duas Instituições de Longa Permanência para
Idosos em Lorena (SP).
1.3 O Projeto Intercurso e Interdisciplinar
A parceria proposta pelo envolve, no momento, duas universidades renomadas
não apenas na cidade de Lorena, mas também na região do Vale do Paraíba: a EEL

e o UNIFATEA. A Escola de Engenharia de Lorena (EEL) é uma unidade acadêmica
da Universidade de São Paulo com seis cursos de graduação de engenharia. O Centro
Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA faz parte de um grupo de escolas salesianas
das Filhas de Maria Auxiliadora, atuando com o objetivo de se fazer presente perante
a juventude do Vale do Paraíba, buscando conviver com a rica diversidade
sociocultural e religiosa, à luz das orientações de princípios cristãos e educativos do
sistema preventivo de Dom Bosco e de Madre Mazzarello que tanto se dedicaram aos
jovens de sua época.
O projeto envolverá alunos e docentes dos cursos de Graduação de
Enfermagem e Tecnologia em Estética e Cosmética do UNIFATEA e o curso de
Engenharia Química da EEL.
O curso de Engenharia é a aplicação do conhecimento científico, econômico,
social e prático, com o intuito de inventar, desenhar, construir, manter e melhorar
estruturas, máquinas, aparelhos, sistemas, materiais e processos. É também
profissão em que se adquire e se aplicam os conhecimentos matemáticos e técnicos
na criação, aperfeiçoamento e implementação de utilidades que realizem uma função
ou objetivo.
A enfermagem tem como objetivo a formação generalista, aptos a desenvolver
ações de enfermagem nos serviços de proteção, recuperação e reabilitação da saúde,
tendo como base a sistematização da assistência e a atuação como educador em
saúde, com capacidade efetiva para liderança, tomada de decisões e comunicação.
O cuidar é um exercício constante, baseado nas necessidades do idoso, atender as
demandas que vão surgindo no decorrer do processo de institucionalização e que
necessitam ser aprendidas no enfrentamento do cotidiano e sendo orientadas por
profissionais capacitados como o enfermeiro (SOUZA; ARAÚJO; FARO, 2010)
O curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética vem atender às
exigências da sociedade contemporânea de formar profissionais cada vez mais
qualificados nas diferentes áreas de atenção ao ser humano.
O local de aplicação do projeto foram instituições de longa permanência para
idosos.
O objetivo deste trabalho é explanar o intuito do projeto interdisciplinar e
intercursos.
2. METODOLOGIA
Este trabalho consiste em projeto proposto pelos docentes do UNIFATEA e
EEL, do Curso de Graduação em Enfermagem e Tecnólogo de Estética e Cosmética
do UNIFATEA e Engenharia de Química da Universidade Estadual São Paulo – EEL
com os discentes correspondentes a respeito da temática cuidados com idosos.
A primeira etapa é a escolha das Instituições de Longa Permanência. Devem
ser escolhidas instituições com aderência à proposta apresentada e que se
disponham às atividades que serão propostas.
Alguns critérios devem ser adotados para a escolha das entidades parceiras,
apoiadoras do projeto: grande abrangência de ações da instituição, possibilidades de
formação de redes sociais com outras instituições, infraestrutura para a realização das
atividades, poder de articulação das lideranças, localização estratégica, credibilidade
do trabalho desenvolvido pela instituição na comunidade, instituições com poder de
divulgação e comunicação através de rádios comunitárias ou formadores de opinião
e comunidade com significativa expressão política.

3. DESENVOLVIMENTO
Através de uma abordagem lúdica, resgatando a saúde, a autoestima e
dignidade dos participantes, o projeto interdisciplinar e intercurso busca ampliar as a
reflexão sobre a temática de qualidade de vida da população que envelhece nas
universidades de Lorena.
Serão desenvolvidas atividades que remetem ao cuidar do idoso, como
cuidados básicos com a saúde relacionados às atividades de vida diária (AVD),
atividades relacionadas às atividades instrumentais de vida diária (AIVD), atividades
cognitivas, de coordenação motora, lúdicas e de resgate a autoestima, levando
sempre em consideração a limitação de cada um.
As AVD são as tarefas que uma pessoa precisa realizar para cuidar de si, como
por exemplo tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, andar, comer, passar da cama
para a cadeira, mover-se na cama e ter continências urinárias e fecais. As AIVD são
as habilidades do idoso para administrar o ambiente em que vive e inclui ações como
preparar refeições, fazer tarefas domésticas, lavar roupas, manusear dinheiro, usar o
telefone, tomar medicações, fazer compras e utilizar os meios de transporte (COSTA,
PORTO, ALMEIDA, CIPULLO MARTIN; 2001).
Um dos grandes desafios do projeto é manter a capacidade do idoso de tomar
decisões com autonomia, participando ativamente do processo e não sendo apenas
um mero espectador, pois o envelhecimento quando associado a integração do
indivíduo na comunidade ou com suporte social e familiar tende a ter maior sucesso.
Nas Instituições de Longa Permanência para Idosos, muitas vezes, o idoso
permanece esquecido diante da família e dos amigos, prejudicando ainda mais seu
desenvolvimento.
A atuação dos membros do projeto não deve ser pautada somente nas
doenças, mas também nas principais condições que causam incapacidades e
consequentemente declínio no grau de dependência funcional e prejuízo na qualidade
de vida. O idoso que vive nestas casas muitas vezes se torna mais fragilizado porque
vive em um ambiente diferente, longe da família e dos amigos. O idoso precisa de um
suporte mais detalhado e uma série de atividades complementares nem sempre
realizadas dentro das instituições, seja pelo despreparo, falta de funcionários ou
recursos.
A questão da institucionalização, na forma como é feita e vivenciada pelos
idosos, causa-lhes o anseio de serem esquecidos, rejeitados, desamparados pela
família e pela sociedade, chegando a levá-los, em casos mais sérios, a uma
depressão profunda (CARMO et al., 2013).
A proposta é inserir todos os idosos nas atividades planejadas como pintura,
artesanato, música, alfabetização e jogos. Para esse ano de 2018 é inserir por meio
do UNIFATEA e EEL alunos com uma atuação multiprofissional, garantindo, dessa
forma, uma abordagem mais ampla do idoso institucionalizado.
A ampliação deste projeto possibilitará a aplicação das técnicas básicas de
Enfermagem em relação a Saúde do idoso; assistência com vistas a promoção,
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, vindo ao encontro às Diretrizes
Curriculares dos cursos de graduação em Enfermagem; colocar em prática as
técnicas de visagismo e maquiagem aprendidas pelos alunos do curso de Estética, e
promover uma interdisciplinaridade entre os cursos do centro universitário integrados
aos alunos da EEL.

A ludicidade pode ser encontrada em atividades que levam o indivíduo a uma
sensação plena de prazer e alegria, deixando-o mais disposto e mais harmônico.
Encarando melhor o processo de saúde doença com disposição (LEITE, SALVADOR,
ARAÚJO; 2009).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O envelhecimento da população brasileira já não é mais uma projeção, é uma
realidade. Esse fato é um desafio por questões de saúde pública e previdência, mas
muito além disso é preciso aprender a lidar com essas pessoas que, por tudo que já
fizeram para a sociedade, merecem uma velhice digna, com autonomia,
independência e saudável. Para um envelhecimento saudável e com qualidade de
vida o ideal é a convivência familiar e a integração do idoso na comunidade. No
entanto, em alguns casos torna-se a única alternativa a moradia em instituições de
longa permanência. As instituições de longa permanência são locais de acolhimento
em regime integral, previstas na proteção social especial de alta complexidade, para
atender idosos em situação de abandono ou negligência, em caso de suspensão
temporária ou quebra de vínculo familiar e comunitário.
Nesse contexto de envelhecimento da população e o aumento de residentes
nas instituições de longa permanência, o projeto proposto neste trabalho torna-se de
extrema importância. Esses idosos institucionalizados possuem algumas
necessidades básicas, como cuidados simples com a saúde. Com o projeto
interdisciplinar e intercurso essa carência poderá ser suprida com o apoio dos alunos
do curso de Enfermagem. Além disso a potencialização da autoestima é um fator
importante para a qualidade de vida do idoso. Nesse sentido os alunos do curso de
Estética e Cosmética podem contribuir com cortes de cabelo, aulas de maquiagem,
dicas de cuidados com a pele, entre outros. E ainda mais importante do que todos
esses cuidados e estímulos, é fazer com que os idosos se sintam parte da sociedade
e que percebam que a comunidade também se preocupa com o bem-estar e a
qualidade de vida deles. Outro princípio importante deste projeto é despertar nos
alunos das universidades públicas e particulares a conscientização de
responsabilidade pela comunidade em que estão inseridos.
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RESUMO
O presente artigo trata de como a publicidade infantil, tem gerado diferentes debates sobre
seus objetivos. Procuramos destacar como elas possivelmente podem afetar a vida de uma criança; os
seus impactos e as suas futuras influências. Por meio de pesquisas pretende-se mostrar o quão essas
propagandas influenciam no lúdico da criança, já que se direcionam a um público alvo que não ainda
não completou as etapas de desenvolvimento psíquico necessárias para analisarem criticamente as
informações que recebem. Usamos pesquisas bibliográficas, fundamentadas em autores que ao longo
de seus estudos quiseram também mostrar o quão é importante nos importarmos com o que são
oferecido as crianças e o que poderá ser adquirido em suas personalidades. Por meio do
desenvolvimento do presente estudo, foi possível observar que é comum a prática de brincar com o
lúdico de crianças, para conseguir-se alcançar o resultado esperado de uma tal propaganda.
Palavras–chave: publicidade infantil, consumo responsável, persuasão

ABSTRACT
This article deals with how children's advertising has generated various debates about their
goals. We seek to highlight how they can possibly affect the life of a child; its impacts and its future
influence. Through research aims to show how these ads influence on the child's playful, as are directed
to a target audience that has not yet completed the stages of psychological development necessary to
critically analyze the information they receive. We use literature searches, based on authors who
throughout his studies also wanted to show how important is caring about ourselves with what they are
offered children and which may be purchased in their personalities. Through the development of this
study, we observed that it is common practice to play with the playful children, to get to reach the
expected result of such propaganda.
Keywords: child publicity, responsible consumption, persuasion.

1. INTRODUÇÃO
Muito se tem comentado nos meios jurídicos e acadêmicos sobre uma proposta
de restrição legal à publicidade infantil, a exemplo do que ocorre em alguns países
europeus e no Canadá. Tal proposição tem gerado opiniões contraditórias. Este
trabalho propõe uma discussão a respeito da presença da ética em propostas de
restrição às campanhas publicitárias infantis. Trazendo em seu bojo teórico
estatísticas recentes sobre a relação entre a mídia e o público infantil, além de escritos
relacionando a publicidade e suas influências no comportamento pueril, o presente
estudo procurou averiguar a presença da ética nas propagandas voltadas às crianças
e debater se seria juridicamente ético impor restrições à veiculação das mesmas.
As estratégias de persuasão na mídia voltada para o consumo têm se
apresentado cada vez mais complexas. Com o advento da Internet, televisão e outras
fontes acessíveis de informação, essa influência alcança todas as classes e tipos de
consumidores, das formas mais diversas e frequentemente sutis (GILES, 2010). No
caso do público infantil, no entanto, a mídia lança mão de estratégias voltadas não
somente para as próprias crianças, como também para seus pais, responsáveis e
cuidadores, isto é, em última instância, os que definem a escolha e aquisição dos
produtos e serviços anunciados.
A legislação que regula a mídia voltada para o público infantil no Brasil ainda é
limitada. Hartung (2010) defende que a falta de ética do marketing brasileiro voltado
para crianças é uma prática abusiva e que já pode ser caracterizada como ilegal. Com
filhos crescendo sob influência de uma mídia persuasiva, é fundamental que os pais
aprendam e possam transmitir estratégias para resistir ao marketing, especialmente
quando ele é enganoso (BOUSH, FRIESTAD, & WRIGHT, 2009), sem que dependam
exclusivamente das ações de regulação governamental. Nessa perspectiva, Mick
(2006) iniciou um movimento na área de comportamento do consumidor conhecido
como pesquisa transformativa (transformative consumer research), que envolve a
produção e divulgação ampla de conhecimento aplicável a problemas reais enfrentado
pelos consumidores.
Nosso trabalho objetiva-se em mostrar como as propagandas para o público
infantil influenciam na personalidade, ressaltando a importância delas na construção
da criança como um galho que aponta para adiante, para o crescimento, mas nunca
se esquecendo da pequenez, que ainda habita nesse ser tão jovem.
É de suma importância e relevância destacar a importância que a publicidade
ganhou no meio moderno e as suas influências e por meio de pesquisas mostrar como
a publicidade infantil importante na construção da criança e em seus valores.
2.

PUBLICIDADE INFANTIL E SUA PERSUASÃO

Um dos grandes problemas hoje debatidos no âmbito jurídico (AFORNALLI,
2006), educacional (SOUZA, 2000) e familiar é como evitar as influências negativas
advindas dos conteúdos televisivos, sobretudo das mensagens publicitárias voltadas
para o público infantil. É lugar comum que a finalidade da publicidade é persuadir os
consumidores em potencial do produto que anuncia sobre as qualidades e os
benefícios de consumir aquilo que está sendo ofertado. Para tanto, as campanhas
publicitárias não medem esforços e, muitas vezes, forçam – e ultrapassam – os limites
da ética e do moralmente aceitável no roteiro de seus comerciais para divulgar e
vender os seus produtos.

Dados de uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo –
Unifesp (IDEC, 2007) mostraram que, para cada dez minutos de publicidade veiculada
nos intervalos de programas infantis da televisão, um minuto é destinado a produtos
alimentícios que geram hábitos pouco saudáveis.
Pode-se afirmar que há dois tipos de efeitos das propagandas sobre
as crianças: o efeito direto, aquilo que a criança aprende assistindo a
elas; e o indireto, o tipo de percepção da realidade social que a criança
aprende através da publicidade (TEIXEIRA, 1987).

Não que a publicidade por si só vá ditar o que a criança deve ou não consumir
e como a realidade social deve ser percebida – e isso também não quer dizer que os
pais não tenham qualquer papel nessa história –, mas é inegável que, em um país
onde as crianças assistem, em média, a cinco horas por dia de televisão, a publicidade
tem um forte apelo nesse sentido.
É provável até que muitas crianças tenham mais companhia da televisão do
que dos pais que, em função das novas formas de viver na hipermodernidade, como
descrita por Lipovetsky & Charles (2004), geralmente só possuem os finais de semana
para estar com os filhos, embora morem na mesma casa.
O público infantil está especialmente vulnerável ao marketing, por sua
dificuldade em perceber a intenção persuasiva que motiva a propaganda. Crianças de
até seis anos não reconhecem a diferença entre um programa de televisão e uma
peça publicitária, enquanto crianças com até 12 anos não são capazes de
compreender com clareza o objetivo de uma propaganda, nem de perceber sua(s)
estratégia(s) de persuasão para o consumo (Andronikidis & Lambrianidou, 2010). Por
outro lado, há evidências de que a credibilidade atribuída às propagandas diminui com
a idade (D’Alessio, Laghi, & Baiocco, 2009; Priya, Baisya, & Sharma, 2009). Os
comportamentos de consumo infantil são, portanto, constantemente influenciados por
estratégias eficazes de marketing que podem gerar diversas consequências
indesejáveis.
3.

PUBLICIDADE E A CRIANÇA

Para Jean Baudrillard, a publicidade é o mais notável meio de comunicação de
massas da nossa época. É a grande artífice das narrativas pós-modernas, com seu
afã de consumo e seu visceral vazio subjacente. Neste sentido, complementa
Martínes (2003) em sua tese focada na crítica de Baudrillard:
A publicidade, como já o sabemos, comunica um mundo de total
inessencialidade. Sua mensagem é completamente conotativa, pura
sedução, que não é o mesmo que engano ou alienação do sujeito [...] o objeto
termina “nos querendo”, mas seu jogo é perverso. Se a publicidade persuade
não é somente para vender, senão para através da compulsão de compra
obter nossa adesão ao consenso social. O que todo este sutil entrelace
esconde – sempre para o Baudrillard pós-estruturalista – é uma estratégia de
poder radicalmente nociva (MARTINES, 2003, p. 69)

Como a sedução nunca estaciona na verdade dos signos, mas sim no equívoco
e no segredo, inaugura um modo de circulação secreto e virtual, uma espécie de
iniciação que só obedece à regra de seu próprio jogo. Ser seduzido pela publicidade
é ser desviado da verdade que se operacionaliza na função real do objeto

Os apelos que a publicidade elabora, a partir da possível superação de
necessidades que se instalam na incessante busca por satisfação individual, serão
encontrados em um código de signos e diferenciação efêmeros (BAUDRILLARD,
1985). A criança está incluída nesta teorização; ela é parte do universo do consumo,
ela está livre da invisibilidade, pois este é um tempo no qual os segmentos se definem,
e outros tantos surgem no emaranhado complexo social em que se constitui a
coletividade atual. Baudrillard (1990) afirma ser este um momento de libertação de
todos os domínios: a pós-orgia. É neste instante que a infância também perde seu
sentido clássico.
Sobre as crianças pensamos, ainda, ser este o período apropriado para
aquisição de saberes relativos à vida. Momento em que ela está aberta, curiosamente
sedenta de novas experiências. Assim sendo, acreditamos que a publicidade se torna
uma dessas experiências mais representativas ao firmar padrões físicos, estéticos e
comportamentais, estabelecendo-se a partir de um mecanismo psicológico de
projeção-identificação.
4. SOCIEDADE E CULTURA DE CONSUMO
Ao longo do século XX, diversas orientações filosóficas contribuíram, com suas
observações e teses, para o estudo do consumo enquanto fenômeno inerente à
sociedade contemporânea. É nesse contexto que se compreendem as reflexões de
Lipovetsky (2000) sobre a pós-modernidade, enquanto termo que designa um estado
de cultura. Esta, por sua vez, é compreendida como sinônimo de cultura de consumo.
De sua parte, Bauman (2000) afirma que “a sociedade pós-moderna envolve seus
membros primariamente em sua condição de consumidores”, ou seja, põe em
evidência um hábito. Nos termos de Baudrillard:
À nossa volta existe hoje uma espécie de evidência fantástica do consumo e
da abundância, criada pela multiplicação dos objetos, dos serviços, dos bens
materiais, originando como uma categoria de mutação fundamental na
ecologia da espécie humana (Baudrillard, 2007, p. 15).

Sobre esse aspecto, Bauman (1999, p. 88) pondera:
É necessário consumir para viver ou o ser humano vive para poder consumir?
Prossegue afirmando que a cultura da sociedade de consumo envolve,
sobretudo, o esquecimento, não o aprendizado. Assim a capacidade de
consumo dos indivíduos vai além de necessidades naturais ou daquelas
originadas por certas circunstâncias; também a durabilidade física dos
objetos do desejo não é mais exigida. Tudo o que aparece é apenas
efemeridade da moda. (Bauman, 1999, p. 88).

Nessa mesma linha de análise, Baudrillad (2007) afirma que a sociedade de
consumo produziu seu próprio e único mito: o consumo – uma linguagem de que a
sociedade se utiliza para se comunicar consigo mesma, uma única realidade objetiva
que marca seu pensar e falar e que representa uma mudança de paradigmas em
relação à sociedade moderna.
Assim sendo, tudo passa a ser parte da esfera de produção: as atividades de
lazer, a arte e a cultura foram incorporadas à indústria cultural e, de igual modo, os
objetos ganham importância quanto à sua quantidade, e não necessariamente quanto
a sua necessidade e usualidade. É neste momento que o valor de troca da mercadoria

suprime seu valor de uso, e ela se torna livre para adquirir outras tantas associações
e ilusões culturais que lhe são vinculadas. Na publicidade, reside a capacidade de
elaborar tais associações, fixando imagens de romance, exotismo, desejo, beleza,
realização e vida boa nos bens de consumo oferecidos por ela.
Baudrillard também enfatiza a lógica da mercadoria, sendo característica de
sua crítica o uso da semiologia para sustentar o argumento de que o consumo consiste
em uma manipulação ativa de signos que, por conseguinte, leva ao surgimento da
mercadoria-signo, conceito que abole a distinção entre a imagem e o seu referencial
real por meio da manipulação midiática.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho conclui que a publicidade infantil influencia a criança em
relação a sua vida e a consequência de seu consumo. Sobre isto arrima Featherstone
(1995), O consumo, portanto, não deve ser compreendido apenas como consumo de
valores de uso, de utilidades materiais, mas primordialmente como consumo de
signos. Sentimo-nos almejados pela vontade de sonhar e de se realizar, uma vez que
estes nos impulsionam à magia dos sonhos que nos permitem pelo menos sonhar
com este mundo de fantasias que nada mais é que filtrar o consciente ao nosso
subconsciente a certeza de que quem conta um conto quer viver mais um conto.
Portanto, o mundo age sobre as pessoas conforme ele é percebido. Só aquilo
que tem ressonância com os conteúdos que são percebidos. Cada um entende o que
o circunda e a si mesmo a partir dos apontamentos arquetípicos do seu inconsciente
(PAVONI, 1989). A criança, segundo Dieckmann (1986), por meio dessas figuras dos
contos de fadas aprende a corresponder às exigências e necessidades dos outros e
do ambiente, a se proteger e a combater as investidas contra sua própria
personalidade. Aprende também a agir, resistir e superar forças como os adultos,
assim como entender como eles são através da ideia que faz de si mesmos.
Vivemos um novo momento. Não como uma referência temporal, porém como
espaço de novas relações e definição de instâncias sociais que marcam
significativamente esta nova ordem – a pós-modernidade, que se contrapõe ao
moderno em todas as suas manifestações: filosóficas, sociais, econômicas, etc.
Pensar na pós-modernidade é uma tentativa de trazer à luz tudo o que se refere
à cultura de consumo, à constituição simbólica das coisas e à comunicação de massa
na forma da linguagem publicitária.
Portanto, pode-se afirmar que uma matriz propulsora do consumo, o objeto
ideal e revelador do cerne da sociedade, são encontrados na linguagem imperativa
da publicidade contemporânea e em todos os outros significados carregados por ela,
os quais possuem um objetivo central: promover o consumo de produtos e serviços.
São mensagens dispostas por toda parte, em diversos meios, no cotidiano das
crianças e adultos, associadas ao luxo, erotismo, beleza e fantasia.
O objeto de fato estudado aqui é a criança e ela não está alheia a todos esses
aspectos. Ela é parte de tudo. Aliás, se tornou um target desejado pelo mercado, que
já a entende como uma consumidora de bens e serviço.
Acredita-se, finalmente, que tais reflexões podem ser relevantes enquanto
instrumento de crítica, com vistas ao aprofundamento do debate e futuros
ajustamentos da mídia e de sua programação comercial aos moldes respeitáveis de
valorização da infância em nossa sociedade contemporânea.
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RESUMO
O conceito de "beleza" é uma das questões mais discutidas da atualidade. Entretanto, está
imersa em caráter subjetivo, principalmente em tempos onde novos estereótipos favoráveis estão
surgindo, seja como forma de empoderamento ou mesmo de mercado. Apesar das novas modalidades
de "beleza", os velhos padrões sedimentados persistem e insistem em deteriorar identidades de
diversos grupos sociais, em especial, mulheres. Este artigo propõe, em análise técnica e
fundamentada, discutir o histórico da beleza e suas consequências psicossociais em desfavor daquelas
que, por diversos motivos, não se encaixam nos ditames históricos.
Palavras-chave: Beleza, Capitalismo, Belo, Ditadura, Mídias.

ABSTRACT
The concept of "beauty" is one of the most discussed issues today. However, it is immersed in
a subjective nature, especially in times when new favorable stereotypes are emerging, either as a form
of empowerment or even market. Despite the new "beauty" modalities, the old settled patterns persist
and insist on deteriorating identities of various social groups, especially women. This article proposes,
in a technical and reasoned analysis, to discuss the history of beauty and its psychosocial consequences
in detriment of those that, for various reasons, do not fit the historical dictates.
Keywords: Beauty, Capitalism, Beautiful, Dictatorship, Media.

1.

INTRODUÇÃO

Vivemos hoje na era da “globalização”. O conceito parece inclusivo, enseja
abertura comercial e compartilhamento de informações, mas alguns temas ainda são
encarados como “tabus” na sociedade. Pode-se destacar, por exemplo, a questão do
aborto, a descriminalização de drogas mais amenas e até mesmo as uniões
homoafetivas. Um dos temas considerados “tabus” será abordado ao longo deste
artigo, a beleza.
Historicamente, o conceito do “belo” era estabelecido de maneira variável,
volátil, acompanhando as tendências da moda e os padrões comportamentais das
épocas. Ainda hoje, legamos resquícios daquilo que era “belo” no século passado, no
século retrasado, ou mesmo da Idade Média.
Apesar do conceito parecer ameno, os contextos de beleza podem parecer
“opressivos” a algumas pessoas. Há uma espécie de “sistema”, invisível e tênue, mas
implacável com aqueles que não estão enquadrados nos “padrões” estabelecidos. Em
outras palavras, existe uma “beleza” que abre e fecha portas, uma “beleza” que cria e
expurga vínculos sociais.
O estabelecimento de um novo padrão (ou outros padrões) de beleza é muito
mais do que romper preconceitos individuais ou de classes. É deflagrar guerra às
indústrias de moda, de cosméticos ou mesmo de publicidade. É trazer à lume a
necessidade de abordar (e tratar) doenças e distúrbios alimentares. É compreender a
deterioração de identidades individuais, em especial das mulheres, as maiores vítimas
desse “sistema”. É visualizar e identificar barreiras de aceitação e exclusão social. Ao
longo deste trabalho, faremos uma explanação histórica e social acerca de “beleza” e,
principalmente, dos impactos sociais decorrentes da criação e manutenção dos
“padrões”, o que podemos alcunhar de “ditadura de beleza”.
Augusto Cury (2005, p. 5), professor e psicanalista, destaca a alcunha do termo
supracitado.
Vivemos aparentemente na era do respeito pelos direitos humanos, mas, por
desconhecermos o teatro da nossa mente, não percebemos que jamais esses
direitos foram tão violados nas sociedades democráticas. Estou falando de
uma terrível ditadura que oprime e destrói a auto-estima do ser humano: a
ditadura da beleza.

Ditadura, como a palavra já enseja, significa “imposição”, “obrigatoriedade”,
“necessidade de adequação (seja pelo uso da força bruta ou por mecanismos
psicológicos/psicanalíticos/neurolinguísticos) ”. Para que certas pessoas, em especial
mulheres, sintam a “necessidade de pertencimento” em certos microcosmos sociais,
é preciso que estas se adequem ao contexto da “ditadura da beleza”.
2.

BELEZA

A palavra “beleza”, conforme enseja o próprio nome, remete-nos a uma
mensagem sublime, aparentemente pacífica. Etimologicamente, “beleza” deriva do
latim bellitas, o “estado de ser belo (=bellus, “bonito, bem-apessoado, encantador”)”;
que se relaciona com bonus (“bom”). Em outras palavras, “beleza” pode ser
considerado tudo aquilo que provoca “encanto” e é “bom”.
Entretanto, nem sempre o que é “bom” para uma pessoa pode ser o mesmo
para outra. É exatamente essa aplicação que ocorre nos microcosmos sociais, no
estabelecimento das relações, nas entrevistas de emprego, nos círculos de amizades.

Em geral, as pessoas gostam de estar próximo de gente “bonita”, que lhes parece
agradável.
Para tanto, essa conjuntura social ocorre, quase sempre, com base em
definições peculiares (e subjetivas) do que se considera “belo” ou “bonito”. Depende
do quê (ou de quem) a pessoa atribui essa consideração, ou mesmo da leitura que
ela faz de si mesma (o que chamamos de autoestima), restringindo um contexto que
poderia ser mais amplo – e mais verdadeiro.
A beleza é uma instituição que movimenta o mundo todo e, muitas vezes,
aprisiona o julgamento, que deveria ser livre, e principalmente a auto-estima.
Pois, entre os muitos fatores que constituem a auto-estima, o principal é o
corpo. Para ter uma estima alta precisamos não só da nossa própria
aprovação, mas, também, da aprovação dos outros. (FARIAS e LIMA, 2008)

Há uma tendência antiga nos seres humanos em criar “laços e muros” entre si,
estabelecidos implicitamente, fenômeno que atualmente é conhecido como
“hierarquia social”. Herscovici (1997, p. 47) explica:
Os grupos humanos, em geral, e as famílias em particular, estabelecem
fronteiras entre seus membros. Estas não são mais que as regras que
determinam, em cada momento, quem participa de cada interação e de que
modo. Há fronteiras individuais e outras que demarcam o território de mais de
uma pessoa, por exemplo, o casal de pais. As fronteiras claras delimitam
espaços que permitem antecipar o lugar de cada um, em uma determinada
situação.

Essa contextualização atual das relações é fruto do legado histórico da beleza,
construtora de “laços e muros”, conforme denotado acima. Nem sempre, contudo,
“beleza” era “belo”, “prazeroso” ou “agradável”. Em artigo publicado na web, Farias e
Lima (2008) corroboram essa tese, desmistificando o termo “beleza” como um
substantivo associado ao prazer.
Mas a beleza não é sinônimo de prazer e bem-estar, não podemos confundilos, são coisas diferentes e não estão obrigatoriamente ligados. Podemos ter
prazer mesmo sem seguir as regras da beleza, podemos nos sentirmos bem
e ser felizes sem ter os corpos sarados dos comerciais e podemos ter uma
coisa que muitos desses corpos não têm: a saúde.

Os antigos padrões de beleza se distinguiam quase que totalmente dos
padrões atuais. Nas sociedades primitivas, a beleza estava vinculada à força física,
tendo em vista que, para os padrões de vida antigos, a utilização da força era a
garantia de sobrevivência e perpetuação da espécie (FARIAS e LIMA, 2008).
Na antiga Grécia, o conceito do “belo” transformou-se, e era vislumbrado no
saber, embora também se cultivasse em segundo plano a beleza na força e na
agilidade. Durante o Império Romano, essa metódica se aprofundou ainda mais,
chegando à aplicação externa, com as variações de vestimentas (de acordo com a
ocasião, o que viria a alcançar significativo sucesso nas monarquias europeias na
Idade Média) e penteados. A ênfase do “belo”, contudo, ainda estava majoritariamente
associada ao público masculino.
Da queda do Império Romano ao período Medieval, a beleza estava
diretamente associada à regularidade dos traços. O rosto bonito chamava a atenção,
além da suavidade e leveza das mãos e dos pés. A beleza intrínseca, aquela

associada à bondade e simpatia pessoal, também era muito evidente; nesse contexto
a mulher começava a adquirir também seu reconhecimento como “bela”.
A beleza feminina ganhou destaque mesmo no período renascentista. Nessa
época (por volta dos séculos XV e XVI), as mulheres carnudas eram reconhecidas
como sinônimo do “belo”. Esse contexto remete diretamente à burguesia, em que,
num período de extrema escassez de alimento, ser “rechonchuda” era sinônimo de
uma alimentação sólida – privilégio de poucos. Além disso, implicitamente, a mulher
carnuda era também um “retrato do sucesso”, algo que a sociedade comum almejava.
Desde então, a valorização inicial da beleza intrínseca dava lugar a uma
observação mais “carnal”, enfatizando possíveis volumes corpóreos.
No século XVI, a ênfase recaía sobre a parte de cima do corpo – a delicadeza
da tez, a intensidade dos olhos, a regularidade dos traços. Surgiram, então,
o empoamento do rosto, os espartilhos e os regimes episódicos contra a
obesidade, salientando sempre o rosto, os ombros, o busto, para os quais a
parte inferior do corpo serve apenas de pedestal. (MORENO, 2008, p. 15)

As vestes excêntricas ganharam simpatia das monarquias europeias desde
então e, no geral, um novo padrão de beleza feminino só voltaria a sofrer mudanças
drásticas entre o final do século XIX e o início do século XX. As pernas longas e bem
delineadas chamavam a atenção, e os primeiros esboços de uma mídia “capital”
(visando a beleza como um contexto mercadológico) começavam a surgir no
segmento. Desde então, o corpo passaria a ser “controlado”, e o sobrepeso que
outrora era visto como “belo e imperioso” agora se tornaria sinônimo de “descaso”
com o próprio corpo. Começava a se construir um contexto de “imposição” para o
“belo”.
O espelho e a balança pessoal entraram em cena no fim do século XIX.
Depois disso, a magreza avançou, sinalizando leveza, mobilidade e reflexo
da psiquê. As gordas passaram a ser vistas como relaxadas ou como
mulheres que compensam frustrações diversas por meio da comida. Não
estão “de bem com a vida” e levam a culpa pelo sobrepeso, que nada mais
traduz do que seu desequilíbrio psicofísico-emocional. (MORENO, 2008, p.
18)

A força da “mulher magra” entrou fortemente no mercado (e no inconsciente
coletivo) popular no século XX. Surgiram as famosas “garotas dos calendários”, que
exibiam corpos considerados “esculturais”, com curvas bem salientes. O período
consagrou a atriz e sex symbol americana Marilyn Monroe.
As mudanças na cultura se fizeram acompanhar das diferenças da postura.
Das silhuetas aristocráticas (ombros para trás, barriga saliente, cabeça
recuada, honra e arqueadura do cortesão clássico), passamos às silhuetas
pós-revolucionárias (ombros e cabeça avançados, torso desdobrado, cintura
apertada, segurança, vontade de fazer, contorno do corpo humano
firmemente delineado). (MORENO, 2008, p. 16)

As divergências do “belo” já se tornavam acentuadas na primeira metade do
século XX, quando os movimentos feministas (compostos em sua maioria por quadros
femininos excludentes do modelo industrial) promoveram manifestações na Europa,
as quais também chegaram a um Brasil de amplas revoluções (era a época do
movimento “Jovem Guarda” e dos militantes revolucionários em pleno regime militar).
Com isso, as magrinhas “padrão tábua” ganharam força no mundo da moda,

intensificando-se nesse mercado até os dias atuais. Entre as décadas de 1960 e 2000,
apesar das contestações daquilo que é o “padrão”, a indústria capital da moda
concentrou seus esforços midiáticos em apresentar como “belo” o conceito desse tipo
de mulher, a “padrão tábua”. O conceito, embora meramente capital, incute fortemente
no inconsciente coletivo popular, norteando comportamentos e delimitando relações,
nas quais as “peças”, em sua grande maioria, são mesmo as mulheres.
Na década de 90, com a popularização do mundo das passarelas e dos desfiles
de moda, as modelos milionárias passaram a ser a inspiração e ícones de
beleza para mulheres de todo o mundo, bem como aqui no Brasil, as artistas
de televisão, que são até hoje consagradas como musas. (FARIAS e LIMA,
2008)

Estava oficialmente sedimentado e institucionalizado o grande “padrão de
beleza” mundial, cuja suscetibilidade mercadológica teria maior trânsito cultural em
sociedades emergentes (e dependentes do capital internacional), como o Brasil.
Os padrões de beleza ocidentais são verdadeiros ditadores e transformadores
de culturas. As civilizações modernas, devido a seu alto grau de mutabilidade,
têm maior predisposição a receber os “mandamentos” da beleza. Uma nova
forma de alienação se desenvolve e se cristaliza ao passo de sua absorção por
essas civilizações. (FARIAS e LIMA, 2008).

2.1. BELEZA, MÍDIA E CONSUMO: EFEITOS DECORRENTES
Seguindo as regras e as lógicas do sistema capitalista, a beleza também se
transformou num mercado promissor. E quando se fala de “capitalismo” e “mercado”,
é possível imaginar um sistema onde a sobrevivência é garantida apenas aos
melhores, mais fortes e mais estabilizados.
A indústria da beleza chegou às grandes mídias no século XX, especialmente
as revistas e a televisão. Apesar de se tratar de uma manobra clara, a sedimentação
de um “padrão” é calcada de maneira velada e insistente. O “sucesso” estava
relacionado a pessoas de corpo perfeito, rosto perfeito, cabelos perfeitos, e essa
definição de “perfeito” não deveria ser construída num consenso social. Quem
construiu esse conceito foi o sistema industrial, e estava claro que esse conceito
estava fundamentado “naquilo que vendia mais”.
O padrão inatingível de beleza amplamente difundido na TV, nas revistas, no
cinema, nos desfiles, nos comerciais, penetrou no inconsciente coletivo das
pessoas e as aprisionou no único lugar em que não é admissível ser
prisioneiro: dentro de si mesmas. (CURY, 2005, p. 6)

A industrialização e a produção em massa são marcas de um modelo capital
latente na sociedade moderna e atingindo larga escala a partir do século XX. Com
isso, surge a “necessidade” de vender, de “fazer dinheiro”, de transformar as pessoas
em “mercado para pessoas”. Desde então, o sistema se dispôs a “pasteurizar”
modelos, produtos e estilos de vida para consumo. Nesse processo, a mídia se
apresenta como instituição de papel fundamental. O “modelo de beleza” que (segundo
as mídias) “vende mais” (e, portanto, é o mais aceito na sociedade) flutua entre
características associadas ao europeu, magro, alto, branco e loiro.
As influências da beleza atingem, indistintamente, seres humanos de todas as
espécies, homens e mulheres, negros e brancos, jovens e mesmo os mais velhos.

Como já mencionado anteriormente, há uma tendência humana em almejar
aproximações com aqueles que lhe parecem “belos”, mas o que define quem é ou não
é “belo” é um conceito fulcrado no capitalismo. Em outras palavras, a beleza está
institucionalizada num campo invisível, como se desde o início as pessoas fossem
estimuladas a buscar esses ideais de “perfeição”.
A prova de que a beleza, tal qual conhecemos hoje, se afirma como uma
instituição é a maneira como suas influências se apresentam. Mulheres,
homens e crianças baseiam-se, inconscientemente, nos padrões de beleza
vigentes e julgam uns aos outros como feios ou bonitos.
As preocupações estéticas estão tão presentes nas sociedades modernas,
que é possível constatar a adequação da sociedade aos padrões de beleza
impostos. A beleza, atualmente, influencia a maneira de agir e pensar das
pessoas. Ela atinge a economia e, consequentemente, a política. É uma
instituição presente em quase todas as sociedades e encontra seu apogeu e
sustentáculo no capitalismo. (FARIAS e LIMA, 2008)

No Brasil, uma onda de revoluções contra “tudo e todos” despontou em meados
dos anos 60, durante a ditadura militar. A geração do “sexo, drogas e rock’n roll”
também dirigiu sua indignação contra a indústria da beleza. Um significativo
movimento feminista alçava bandeiras a novos horizontes na sociedade brasileira, o
que, mais tarde, abriria portas para o consumo, consolidando ainda mais a indústria
da beleza. Mas, evidentemente, os movimentos encontrariam resistências numa
sociedade (historicamente) conservadora como a brasileira.
No Brasil, em seus primórdios, o feminismo foi caricaturado como coisa de
mulher mal-amada. [...], mas, aos poucos, foi construído um feminismo à
brasileira, e novas possibilidades de “ser mulher” começavam a despontar
como alternativas válidas à exiguidade de modelos de valores e jeitos de ser.
[...] Mais dinheiro significava mais potencial de consumo e necessidade de
descobrir novas formas de gastar. Mais consumo feminino. Um espaço a ser
aproveitado pelo sistema. (MORENO, 2008, p. 25)

Reforçando o contexto apresentado em tópico anterior, a indústria da beleza (e
seus derivados, como a moda e os cosméticos) adquiriu um conceito internacional e
se padronizou, como que “institucionalizando” a beleza em determinado padrão
específico. A institucionalização da beleza acontece simultaneamente a seu
desenvolvimento (FARIAS e LIMA, 2008). Evidente que as consequências sociais
impactantes desse processo são percebidas nas mais distintas camadas da
sociedade.
A degradação do ser humano – vale lembrar sempre, em grande parte, a mulher
– começa a partir do ponto que essa conjuntura institucionalizada apresenta viés
excludente. Cria-se, então, uma tentativa de adequação ao estereótipo: mudam-se as
vestes, muda-se o estilo, o cabelo; o jeito de falar, de andar e de se portar. Gasta-se
mais com cosméticos e produtos de higiene pessoal. Pessoas demasiadamente
magras entendem que precisam adquirir mais massa muscular e superlotam as
academias e empórios ligadas à de venda de produtos do segmento. Já as pessoas
que se consideram acima do peso aderem a dietas estressantes (e por vezes até
falíveis), promovem uma mudança drástica na alimentação e também se dispõem a
praticar exercícios físicos.
Todo esse conglomerado de mudanças de hábitos, ainda que aparentemente
estejam atrelados a questões de saúde, nada mais são que o início do processo de

deterioração da autoestima de milhares de pessoas, que passam a ser o que não são
e fazer o que não gostam, contribuindo dessa forma para que não se sintam bem,
apresentando-se aos ditames de um sistema que tem suas origens fincadas no
capitalismo.
Qualquer imposição de um padrão de beleza estereotipado para alicerçar a
auto-estima e o prazer diante da auto-imagem produz um desastre no
inconsciente, um grave adoecimento emocional. Auto-estima é um estado de
espírito, um oásis que deve ser procurado no território da emoção. Cada
mulher, homem, adolescente e criança deveriam ter um caso de amor consigo
mesmos, um romance com a própria vida, pois todos possuem uma beleza
física e psíquica particular e única. (CURY, 2005, p. 7)

Como se já não bastassem os entraves aparentes que se apresentam às
pessoas fora dos “ditames impositivos”, instala-se, então, uma ampla necessidade de
aprovação externa que abala a psiquê dessas pessoas, colocando em dúvida,
inclusive, a importância de seu papel social, como explica Herscovici (1997, p. 60):
Com frequência, são pessoas que têm dúvidas sobre seu valor e, portanto,
estão muito necessitadas de aprovação externa. Esta necessidade reforça
sua inclinação a se submeterem aos ditados da moda com respeito a seu
aspecto corporal. Além disso, são intrinsecamente inseguras de si mesmas,
e costumam evitar contatos íntimos que impliquem mostrar-se.

A seguir, veremos algumas doenças decorrentes dessa incessante busca pelo
“padrão de beleza perfeito” e seus impactos pessoais e externos no cotidiano das
pessoas afetadas.
O padrão inatingível de beleza amplamente difundido na TV, nas revistas, no
cinema, nos desfiles, nos comerciais, penetrou no inconsciente coletivo das
pessoas e as aprisionou no único lugar em que não é admissível ser
prisioneiro: dentro de si mesmas. (CURY, 2005, p. 6)

2.2. DOENÇAS E TRANSTORNOS ALIMENTARES: AS CONSEQUÊNCIAS DA
BUSCA PELA “BELEZA PERFEITA"
Não obstante as causas, os efeitos decorrentes dessa “imposição” à busca da
“beleza perfeita” são devastadores. Os estragos não decorrem apenas no aspecto
físico, mas principalmente no psicológico. Nem sempre os efeitos desses estragos se
restringem ao indivíduo, mas continuam reverberando na esfera que o transcende, por
exemplo, nas críticas sociais que esse indivíduo recebe, nas comparações jocosas e
pejorativas. E isso acaba tornando o indivíduo uma pessoa insegura e complexada
futuramente. Mas além do aspecto psicológico o físico também é afetado nesse
sentido, a busca pela beleza perfeita ocasiona os distúrbios alimentares,
desencadeando doenças como: bulimia, anorexia, desnutrição, vigorexia, ortorexia. E
o problema é que as doenças já existem há anos e ainda tomam conta da sociedade
atual.
Apesar de ser inquestionável que os índices de anorexia nervosa e bulimia
nervosa vêm crescendo de forma alarmante entre estas adolescentes, hoje
tais enfermidades parecem se estender sobre os limites de raça, sexo ou cor.
Um exemplo desta afirmação é o Japão, onde antes da ocidentalização tais
transtornos praticamente inexistiam e atualmente são muito frequentes.
(HERCOVICI e BAY, 1997)

As mulheres acabam sendo o principal alvo desses problemas, pois a mídia
atual prega que é preciso ser perfeita para se encaixar nos padrões que a “sociedade”
pede. Com isso a busca incansável pelo ideal acaba se refletindo no próprio físico e
mental.
A sociedade, principalmente a feminina, mais vulnerável aos ideais de beleza
criados culturalmente, é pressionada para essa representação por castigos
(críticas, desprezo, deboche) e gratificações (dinheiro, poder, admiração). Os
ganhos secundários são muitas vezes tão poderosos que o indivíduo
renuncia ao contato interno e perde a conexão com seu corpo real.
(CARRETEIRO, 2005).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no que foi apresentado, podemos compreender que o “belo” não
depende de uma imposição social, tampouco de interesses capitalistas, mas o “belo”
deve florescer individualmente em cada um de nós. A beleza nunca deve ser encarada
como uma uniformidade, mas como um conceito plural e cabível a todo ser humano.
Dessa forma, estaremos contribuindo, ao mesmo tempo, para um mundo com
mais respeito às individualidades e diversidades, onde haverá mais aceitação para
todos. Descobrir o “ser bonito (a)” não precisa ser uma questão de mercado, ou
mesmo uma questão médica, mas uma questão pessoal de cada ser humano.
A mulher não pode deixar que o seu “eu” seja destruído, por acreditar no que
mídia apresenta. Então, olhe para você veja o ser humano maravilhoso em cada
pedaço do seu corpo e da sua alma. Não existe um padrão, você é o seu próprio
padrão.
Logo, não se prive, mas ame-se. A beleza é um conceito de cada um é
particularmente individual, não de um só, como é imposto pela sociedade. É preciso
propagar que o “diferente” é normal, portanto, lindo do jeito que é.
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A INTENÇÃO POR TRÁS DA CORDIALIDADE NO LIVRO
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RESUMO
O presente trabalho faz uma análise da obra Holocausto Brasileiro de Daniela Arbex, a qual
retrata sobre o genocídio ocorrido em Barbacena, Minas Gerais. O caráter inexplorável do morticínio,
no qual mais 60 mil pessoas foram mortas, é um fator que justifica a necessidade de uma análise. O
objetivo desse estudo foi verificar a real intenção por trás da criação do hospício colônia. Além de
fundamentar teoricamente esse desígnio e buscar os porquês atribuídos ao genocídio relatado na obra
de Arbex. Empreenderemos nosso trabalho baseando-nos, principalmente, nas contribuições de
Critelli; Searl; Heidegger, Sérgio Buarque de Holanda e Francis Galton, acerca dos conceitos de
intencionalidade, cordialidade e higiene social. Para conduzir este estudo. A presente pesquisa de
cunho teórico apresenta uma abordagem qualitativa, em que foram utilizados para sua realização
materiais bibliográficos físicos e digitais, como livros, artigos, dissertações e teses. Os dados
resultantes revelaram que as condições de extrema calamidade, as quais os internos do hospício viviam
eram propositais, à medida que resultariam na morte desses indivíduos e consequentemente disporia
um lucro com a venda dos corpos para faculdades de medicina. Pode-se dizer, portanto, que o objeto
de comunicação encontrado no livro Holocausto Brasileiro, pauta-se na interdiscursividade da obra com
os conceitos de intencionalidade, cordialidade e higiene social, tratados anteriormente na
fundamentação teórica. A partir desses conceitos foi possível encontrar o problema que motivou a
pesquisa, e responder a indagação do porque desse caráter inexplorável do genocídio, ocorrido em
Barbacena.
Palavras-chave: Holocausto Brasileiro; higiene social; genocidio de Barbacena; hospital colônia.
ABSTRACT
The present work analyzes Daniela Arbex’s Brazilian Holocaust, which portrays the genocide in
Barbacena, Minas Gerais. The unexplorable character of the killing, in which more than 60,000 people
were killed, is a factor that justifies the need for an analysis. The purpose of this study was to verify the
actual intent behind the creation of the hospice colony. In addition to theoretically substantiate this
design and seek the reasons attributed to the genocide reported in the work of Arbex. We will undertake
our work based mainly on the contributions of Critelli; Searl; Heidegger, Sérgio Buarque de Holanda
and Francis Galton, on the concepts of intentionality, cordiality and social hygiene. To conduct this study.
The present theoretical research presents a qualitative approach, in which physical and digital
bibliographic materials such as books, articles, dissertations and theses were used for its
accomplishment. The resulting data revealed that the conditions of extreme calamity, which hospice
inmates lived were purposeful, as they would result in the death of these individuals and consequently
would make a profit from the sale of the bodies to medical schools. It can be said, therefore, that the
object of communication found in the Brazilian Holocaust book is based on the interdiscursivity of the
work with the concepts of intentionality, cordiality and social hygiene, previously treated in the theoretical
foundation. From these concepts it was possible to find the problem that motivated the research, and to
answer the question of why this inexorable character of the genocide occurred in Barbacena.
Keywords: Brazilian Holocaust; social hygiene; genocide of Barbacena; hospital colony.

1.

INTRODUÇÃO

O livro-reportagem Holocausto Brasileiro, escrito pela jornalista e defensora dos
direitos humanos, Daniela Arbex, traz tona o genocídio sucedido no hospício Colônia,
em Barbacena, Minas Gerais, no início do século XX. O presente trabalho visa analisar
e responder os porquês do holocausto retratado por Arbex, a partir dos conceitos de
intencionalidade e cordialidade, que segundo o dicionário Aurélio, são definidos
respectivamente como, “Caráter orientado, adaptado ao futuro imediato, de certos
conteúdos da consciência” e “Qualidade decordial, do que é afetuoso amável;
afabilidade. (2004, p.422; 2004 p.193)
O genocídio, no qual mais de 60 mil pessoas foram mortas, é um fato
inexplorado, ou seja, pouco se falou sobre esse assunto, e ainda hoje tal tragédia não
é de conhecimento geral da população brasileira, o que justifica a necessidade de uma
análise
O objetivo deste estudo foi verificar a real intenção por trás da criação do
hospício colônia. Além de fundamentar teoricamente esse desígnio e buscar os
porquês atribuídos ao genocídio relatado na obra de Arbex.
Espera-se que esta pesquisa possa contribuirsocialmente ao demonstrar que
através de um discurso existem interesses e intenções implícitas, sendo o presente
trabalho, responsável por incentivar o pensamento crítico na sociedade.
A pesquisa se justifica no meio acadêmico por demonstrar o caráter
interdiscursivo da comunicação. Além disso, por tratar- se da história do Brasil, que é
pouco abordada. E se mostra relevante aos profissionais que desejam produzir
conteúdo / notícias sobre o posicionamento do governo e da população, diante de tais
circunstâncias.
A presente pesquisa de cunho teórico apresenta uma abordagem de cunho
qualitativo, em que conceitos como intencionalidade, cordialidade e higiene social, em
que autores identificados para abordagens destes referenciais foram Critelli;
Heidegger; Searl, Holanda e Galton. Foram utilizados materiais bibliográficos físicos
e digitais, como livros, artigos, dissertações e teses.
2. O HOLOCAUSTO BRASILEIRO
No ano de 1903, foi fundado em Barbacena (MG) o hospital colônia, que
carregava uma visão de uma vida melhor para pessoas que necessitavam de
tratamento psiquiátrico, aspecto bem diferente da verdadeira realidade deste hospício.
Uma estrutura toda cercada por uma muralha, composta por 16 pavilhões, com o
suporte de 200 a 300 pessoas. Entretanto, no decorrer dos anos, mesmo com um alto
índice de mortes por dia, o hospício sofreu uma superlotação que alcançou 5.000
pessoas.
Em 1930, com a superlotação da unidade, uma história de extermínio começou
a ser desenhada. Trinta anos depois, existiam cinco mil pacientes em lugar
projetado inicialmente para 200. A substituição de camas por capim foi, então,
oficialmente sugerida, pelo chefe do Departamento de Assistência
Neuropsiquiátrica de Minas Gerais, José Consenso Filho, como alternativa
para o excesso de gente. A intenção era clara: economizar espaço nos
pavilhões para caber mais e mais infelizes. (ARBEX 2013, p.22).

A sociedade ficou grata com a criação do hospício colônia, pois supostamente
acreditava que acabava de surgir um lugar que tinha como foco tratar das pessoas
com doenças mentais. Porém, não sabiam a verdadeira intenção de tal instituição,
tanto que uma funcionária contratada para o cargo de secretária psiquiátrica acabou
tendo que exercer outras funções ao ingressar no hospital colônia, de acordo com
relatos presentes no livro:
Ao esfregar a vassoura contra o piso, a jovem viu o emprego dos sonhos
transformar-se em pesadelo. Começara a trabalhar num campo de
concentração travestido de hospital. Apesar de estar tomada pela indignação,
sentiu–se impotente diante da instituição tradicional que mantinha, com o
apoio da Igreja Católica, as portas abertas desde 1903. (ARBEX, 2013 p. 21).

A colônia foi construída como prêmio de consolo, após Barbacena perder a
disputa com Belo Horizonte para ser a capital de Minas Gerais, e inicialmente a
sociedade ficou grata com a criação do hospício colônia, pois supostamente
acreditavam que acabava de surgir um lugar que tinha como foco tratar das pessoas
com doenças mentais. Porém, com o decorrer do tempo o hospício foi “considerado
pela história oficial como um presente de grego para Barbacena” (ARBEX, 2013, p.
30)
Para o ingresso de pessoas nocolônia, era preciso enviar uma carta solicitando
a entrada de determinado indivíduo e esse não passava por nenhuma avaliação
psiquiátrica, o que corresponde ao dado de que 70% das pessoas que eram
internadas no “hospital” não sofriam de distúrbios mentais e se encontravam à
margem da sociedade, como negros, pobres, indivíduos que sofriam de vícios,
mulheres vítimas de estupro, filhosbastardos, ou seja, pessoas que de alguma forma
não condiziam com o padrão imposto pela sociedade e deveriam ser “exiladas”.
Desde o início do século XX, a falta de critério médico para as internações
era rotina no lugar onde se padronizava tudo, inclusive os diagnósticos. Maria
de Jesus, brasileira de apenas vinte e três anos, teve o Colônia como destino,
em 1911, porque apresentava tristeza como sintoma. Assim como ela, a
estimativa é que 70% dos atendidos não sofressem de doença mental.
Apenas eram diferentes ou ameaçavam a ordem pública. Por isso, o Colônia
tornou–se destino de desafetos, homossexuais, militantes políticos, mães
solteiras, alcoolistas, mendigos, negros, pobres, pessoas sem documentos e
todos os tipos de indesejados, inclusive os chamados insanos. (ARBEX, 2013
p. 21)

Após uma extensa viagem de trem que cortava o interior do país, chegava à
Barbacena (MG) o trem que era conhecido como "trens de doido" um termo que foi
criado pelo escritor Guimarães Rosa que fazia referência ao caminho pela morte na
colônia. Os pacientes enviados para o “hospital” desciam do treme eram colocados
em filas indiana para ingressar para o interior da colônia. Os recém-chegados eram
levados para o setor de triagem, onde eram separados por sexo, idade e
características físicas. Eles entregavam os seus pertences, ficavam nus em públicoe
passavam pelo banho coletivo, gelado, e os homens ainda tinham o cabelo raspado,
assim como o ritual que os judeus passavam para o ingresso nos campos de
concentração nazista. (ARBEX, 2013)

O psiquiatra Franco Basaglia, pioneiro da luta antimanicomial, visitou a colônia
em 1979 e comparou os pátios lotados do hospício a campos de concentração nazista,
que também tinha como meio de transporte para a chegada de judeus, um trem, mas
que ao invés de enviar as pessoas para um centro psiquiátrico enviavam para um
misto de campos de concentração, de extermínio e de trabalhos escravos. Logo após
o desembarque, os prisioneiros tinham os bens confiscados, eram examinados,
colocavam um uniforme preto e branco e então eram separados, os que detinham
força ficavam com os serviços escravos e os outros que correspondiam a certa de
70% eram enviados direto para o "banho" que resultava nas mortes em câmeras de
gás. (MERELES, 2017)
Desumanizar os internos do hospício, talvez tenha sido a maneira encontrada
para que uma minoria pudesse lucrar com a morte dos indivíduos marginalizados pela
sociedade. O hospital vendeu vários corpos para dezessete faculdades de Medicina
entre os anos de 1969 e 1980. Sendo os internos submetidos ao frio, a fome e a
eletrochoques, a morte era inevitável e assim “a disponibilidade de cadáveres acabou
alimentando uma macabra indústria de venda de corpos” (ARBEX, 2013, p. 76), sendo
que “nenhum dos familiares dessas vítimas autorizou a comercialização dos corpos”
(ARBEX, 2013, p.77). O professor universitário Ivanzir Vieira, testemunhou a chegada
de um dos lotes de cadáveres comprados pela Universidade Federal de Juiz de Fora,
que foram vendidos pelo preço deum milhão (o que equivale atualmente cerca de
R$364) por cada corpo.
O Hospício Colônia tornou-se Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, e
assim sua a última cela foi desativada em 1994, devido a movimentos e um projeto de
lei federal que alvitrava o fim lento e gradual dos manicômios, sendo assim
implementadas oficinas terapêuticas no final da década de 90. A colônia foi fechada e
transformada parcialmente no Museu da Loucura, em 1996, que junto aos relatos e
entrevistas presentes no livroHolocausto Brasileiro compõe as heranças do
manicômio.
2.1 INTENCIONALIDADE
Nesta seção recorre-se ao conceito de intencionalidade baseado na concepção
fenomenológica, a qual acredita na posse de uma especificidade ontológica para cada
ser, o que acarreta diferentes formas de se manifestar no mundo e de realização de
si (CRITELLI, 1996). Além de apresentar aspectos linguísticos e filosóficos acerca do
tema “intencionalidade”.
A fenomenologia se alicerça na noção de intencionalidade que se funda tendo
em vista a ligação que uma figura da consciência sempre possui com o fenômeno que
objetivamente lhe é análogo, mas que, só se constitui em meio ao acontecimento da
intencionalidade (HEIDEGGER, 1992). O referido autor defende que a experiência
humana é consciência e, assim, consciência é sempre consciência de algo. Como
afirma Husserl (1962, p. 168): "na percepção de um percebido, na imaginação de um
imaginado, na enunciação de um enunciado, no amor de algo amado, [...] no desejo
de um desejado etc".

(...) O princípio de intencionalidade é que a consciência é sempre
‘consciência de alguma coisa’, que ela só é consciência estando dirigida a um
objeto (sentido de intentio). Por sua vez, o objeto só pode ser definido em sua
relação à consciência, ele é sempre objeto-para-um-sujeito. (...) Isto não quer
dizer que o objeto está contido na consciência como que dentro de uma caixa,
mas que só tem seu sentido de objeto para uma consciência (DARTIGUES,
2005, p. 212, grifo do autor).

Dando continuidade à questão da consciência, com um viés mais filosófico,
John Rogers Searle, filósofo e escritor norte-americano, faz uma análise da relação
entre consciência e linguagem, por acreditar que a filosofia da linguagem é um ramo
da filosofia da mente. E partir do estudo dessa associação, Searle escreve o
livroIntencionalidade, e a definecomo “... propriedade de muitos estados e eventos
mentais pelas quais estes são dirigidos para, ou acerca de objetos e estados de coisas
no mundo” (SEARLE, 1995, p. 01). Searlalega a distinção entre intencionalidade e
consciência, além de afirmarque nem todos os estados mentais são intencionais, o
que difere dos conceitos, com base na psicologia, expostos anteriormente.
2.2 CORDIALIDADE
Nesta seção, utilizaremos o conceito do historiador Sérgio Buarque de Holanda,
referente à cordialidade, característica que segundo o autor é inerente ao
temperamento do brasileiro.
Já se disse numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a
civilização será de cordialidade – daremos ao mundo o “homem cordial”. A
lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por
estrangeiros que nos visitam, representam, com efeito, um traço definido do
caráter brasileiro, na medida, ao menos, em que permanece ativa e fecunda
a influência ancestral dos padrões de convívio humano, informados no meio
rural patriarcal. (HOLANDA. 1936, p.146)

Como exposto anteriormente, o dicionário Aurélio define cordialidade como
uma característica afável, ou seja, polidez. Porém, Holanda ressalta a dubiedade de
tal vocábulo, e acentua que a cordialidade, inicialmente apresenta um caráter
afetuoso, ilusório, por ser superficial, mas que na realidade é quase que o contrário
de polidez, “[...] seria engano supor que essas virtudes possam significar ‘boas
maneiras’, civilidade” (HOLANDA, 1936).
[...] nossa forma ordinária de convívio social é, de mímica deliberada de
manifestações que são espontâneas no 'homem cordial': é a forma natural e
viva que se converteu em fórmula. Além disso, a polidez é de algum modo,
organização da defesa ante a sociedade. Detém-se na parte exterior,
epidérmica, do indivíduo, podendo mesmo servir, quando necessário, de
peça de resistência. Equivale a um disfarce que permitirá a cada qual
preservar inatas suas sensibilidades e suas emoções. (HOLANDA, 1936,
p.147)

Em “Raízes do Brasil”, Holanda aborda sobre o funcionalismo patrimonial,
característica marcante do “homem cordial”, na qual inclui o personalismo e a
afetividade em suas relações sociais, mesmo nas interações que requerem maior grau
de impessoalidade e objetividade, como nos postos da administração burocrática.
Acarretando em uma concessão de privilégios pautada no critério da simpatia,

alegando a deficiência do homem cordial em distinguir o publico do privado e em
relegar a afetividade em função da racionalidade de suas ações.
[...] ao contrário é possível acompanhar, ao longo de nossa história, o
predomínio constante das vontades particulares que encontram seu ambiente
próprio em círculos fechados e pouco acessíveis a uma ordenação
impessoal. Dentre esses círculos, foi sem dúvida o da família aquele que se
exprimiu com mais força e desenvoltura na sociedade [...] (HOLANDA, 1936,
P.146).

2.3 HIGIENE SOCIAL
O inglês Francis Galton, com intuito de empregar os pressupostos da seleção
natural ao ser humano, criou o termo eugenia, quebaseia-se no estudo de uma ciência
sobre hereditariedade humana, a qual consiste no reconhecimento das “melhores”
características biológica selecionando-as perante as consideradas degenerativas e
moldando assim a sociedade dos “bem-nascidos”. (CONT, 2008).
Os Estados Unidos foram pioneiros na aplicação da eugenia, criando
competições de famílias “ideais”, partindo do pressuposto de Galton, ao selecionar
famílias dotadas de características consideradas positivas. Além disso, nas
universidades os alunos mais inteligentes eram influenciados a se relacionarem com
os de mesmo nível intelectual para que a reprodução fosse de acordo com o proposto.
No início do século XX, houve um crescimento urbano acelerado e sem
infraestrutura o que ocasionou em um surto de doenças infectocontagiosas no brasil.
Análogo a isso, na mesma época foi apresentado no Brasil o primeiro congresso da
teoria Eugenista, na cidade do Rio de Janeiro, que passou a ser vista como uma
espécie de solução para cessar o surto de doenças nos novos centros urbanos. Com
isso, a Eugenia passou a ser equivalente a higiene social, que excluía da sociedade
pessoas com características consideradas degenerativas, como negro, pobres, entre
outros. (MACIEL,1999)
E assim nasce a ideia, de que algumas vidas valem menos por apresentarem
características que fogem do padrão normativo condicionado pela sociedade, e por
isso são taxadas como escórias e excluídas do corpo social.
3. METODOLOGIA
A presente pesquisa de cunho teórico apresenta uma abordagem de cunho
qualitativo, em que conceitos como intencionalidade, cordialidade e higiene social, em
que autores identificados para abordagens destes referenciais foram Critelli;
Heidegger; Searl, Holanda e Galton.
O objeto de pesquisa é um caso ocorrido no município de Barbacena, no estado
de Minas Gerais, Figura 1.

Foram utilizados materiais bibliográficos físicos e digitais, como livros, artigos,
dissertações e teses.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em 1903, é fundado o hospício colônia, data que coincide com o início da
disseminação da teoria eugenista no Brasil, o que nos leva a acreditar que o hospital
colônia tenha sido criado com a intenção de realizar uma, limpeza social, visto que os
indivíduos, os quais ingressavam no colônia, eram marginalizados socialmente, e não
possuíam diagnósticos de doenças mentais.

Tudo indica que as condições de extrema calamidade, as quais os internos do
hospício viviam eram propositais, à medida que resultariam na morte desses
indivíduos e consequentemente disporia um lucro com a venda dos corpos para
faculdades de medicina. E assim o caráter cordial do brasileiro mostra-se evidente,
utilizando daafabilidade superficialpara a construção de um hospício, fato que deveria
significar um bom feito, por ajudar uma parcela da sociedade. Porém, por trás dos
panos, seria responsável por colocar em prática a higiene social de uma camada não
considerada “bem-nascida” e por isso marginalizada e inferiorizada pela sociedade, e
assim a intencionalidade se mostra presente à medida queconsciência está dirigida a
um objeto/coisa, que no caso seria a higienização social, a qual só seria realizadacom
a criação de um hospício.
Uma instituição de caráter público administrada por pessoas que colocavam
seus interesses próprios em função dos interesses gerais da população demonstra
mais umas características da cordialidade do brasileiro; pautada na falta de distinção
entre o público e o privado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se dizer, portanto, que o objeto de comunicação encontrado no livro
Holocausto Brasileiro, pauta-se na interdiscursividade da obra com os conceitos de
intencionalidade, cordialidade e higiene social, tratados anteriormente na
fundamentação teórica. A partir desses conceitos foi possível encontrar oproblema
que motivou a pesquisa, e responder a indagação do porque desse caráter
inexplorável do genocídio, ocorrido em Barbacena.
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HIPERSEXUALIZAÇÃO INFANTIL E A SOCIEDADE
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RESUMO
A hipersexualização infantil é algo que é apresentado na infância se perpetua durante toda sua
vida. Não apenas induz a criança a fissuração por vaidade, mas faz mal à pele e dá uma aparência
artificial que não condiz com a inocência da infância. A publicidade tira proveito dessa situação de modo
que a imagem das crianças é usada não apenas para atrai-las para comprar algum brinquedo ou algo
infantil, mas para satisfazer e induzir os adultos a comprar ou concordar com algo. Num mundo
capitalista onde se lucra com a insegurança feminina, levar a criança para esse caminho que interfere
no ciclo natural de amadurecimento delas é algo positivo para essa sociedade patriarcal. Para que haja
um fim nisso, as pessoas devem se conscientizar de que isso não deve ser imposto, e que tudo tenha
seu devido tempo, ou seja, a cultura deverá ser mudada aos poucos pela sociedade, de forma que vá
se expandir a maneira de pensar e educar essas futuras gerações.
Palavras-chave: Revista; convergência midiática; interatividade; tecnologia.

ABSTRACT
This work aims to analyze the media convergence and the future of the journal, while the
analysis of technologies for the whole process and growth of the communication model can be used as
an instrument for expanding access to journalistic information. For this, a research was done on the
models of conventional printed production and its relation with the digital standard, with emphasis on
the alterations that differentiate the two media formats. It was also analyzed the possible future of the
magazine, in order to understand if the contents presented in the vehicles already manifested
convergent, that is, guarantee the interactivity with the reader, or if there is still need of integration of the
supports.
Keywords: Magazine; media convergence; interactivity; technology

1. INTRODUÇÃO
Os limiares do absurdo atualmente se estendem a pontos absolutamente
surpreendentes no que se diz respeito ao zelo pelo bem-estar do próximo e de tudo
que acarreta uma decisão mal pensada.
Entende-se por hipersexualização infantil o simples ato de tornar sexual todo e
qualquer comportamento realizado com indivíduos menores de idade, ou com aqueles
que ainda não estão preparados para receber um turbilhão exacerbado de
informações que modifiquem ou acelerem um processo de maturidade que não estava
necessariamente pronto para acontecer.
Ainda assim, pode-se encontrar diversos casos diariamente que violam a
intimidade e tempo de crianças e adolescentes, onde o necessário para um
crescimento saudável e sem traumas é retirado da vida de tantos. Fica clara a
exposição exacerbada dos jovens em casos virais na internet ou em programas de
televisão onde uma fama repentina é criada por boas ou más intenções que acabam
por colocar essas pessoas em situações desconfortáveis.
Existe também a questão da erotização infantil e a desvalorização feminina,
que se dão justamente quando as portas midiáticas de grande porte entram nessas
vidas. De fato, pode-se ver que a tais temas vem desde os setores mais remotos e
distintos, mas a grande lupa é o "sucesso", em um mundo conectado, que isso pode
garantir.
2. HIPERSEXUALIZAÇÃO INFANTIL
Século XXI, era da comunicação, da tecnologia, da informação rápida e dos
princípios ultrapassados, como a hipersexualização de crianças. Um conceito antigo
que assombra a todos até os dias atuais, e que infelizmente, ainda é tratado como
algo banal.
Desde muito cedo, crianças são induzidas a seguir um estilo de vida imposto
pela sociedade, e mesmo que os pais tentem intervir, protegendo seus filhos de
influências negativas, muitas vezes é ineficiente. Brinquedos criados para impulsionar
o cultivo dos padrões de beleza, programas que incentivam o crescimento precoce e
empresas que utilizam de propagandas mal-intencionadas, que visam o lucro e
esquecem-se do quão perigoso seus produtos podem ser para o crescimento das
crianças. Tais atitudes os afetam diretamente, e deixa nítido o quanto as meninas são
contagiadas, pois desde muito pequenas são incentivadas a ter hábitos de adultas, e
sem ao menos perceber, já estão começando a pintar as unhas, usar adereços e
roupas não apropriadas para a idade, e deixam de lado o prazer de ser criança.
Em dezembro de 2010 a Revista Vogue, que é mundialmente conhecida, teve
uma das piores repercussões por conta do ensaio sensual com três meninas de
aproximadamente 6 anos, para a produção da edição especial na França. A Diretora
Carine Roitfeld, deixou o cargo no qual ocupava a mais de uma década, após
submeter que as garotas eliminassem a posição de crianças e posassem como
verdadeiras mulheres, com direito a maquiagens fortes, sapatos de salto alto, roupas
provocantes e a feição de “Mulher Fatal”.
A mídia impõe a exploração da sexualidade de forma repentina e atinge
prontamente a vida das crianças. Segundo Levin e Kilbourne (2009) são inúmeros os
casos de pais e professores que contam sobre atitudes e comportamentos
inesperados das crianças. Como o exemplo de uma professora que presenciou um

aluno de 5 anos, desenhando em seu caderno de atividades diárias, uma mulher com
cabelos longos, lábios vermelhos e dois círculos no peito que se assemelhavam a
seios fartos e encabulou-se ao ouvir do menino, que tal ilustração representava “a
lutadora com peitões” que assistiu em um programa de lutas profissionais na noite
anterior, com seu irmão mais velho de 14 anos. Ou de uma mãe, que precisou conter
o choro da filha de 7 anos na banheira, pois a menina sentia-se gorda e feia, pois não
era como uma coleguinha da classe, que usava roupas “descoladas” iguais as das
bonecas “Bratz”, as quais as mães julgam ser vulgares, e por conta disso, não havia
conquistado a atenção do menino “popular” que a menina sentia um carinho especial
Tais evidências precisam acabar, as crianças possuem o direito de crescer e
construir sua vida de acordo com suas vontades, portanto, hipersexualizar suas
condutas, pode potencializar sérios danos psicológicos.
Atualmente, a revista impressa pode ser vista com diversos olhares. Ao mesmo
tempo que é um veículo de comunicação, ela também pode ser tida como um objeto,
um elemento de negócio ou um conjunto de serviços. Diferente das primeiras revistas
que chegaram ao Brasil junto com a corte portuguesa, que assim como todos
exemplares da época muito assemelhavam-se aos livros. A primeira revista que se
tem registro no país, “As Variedades” ou “Ensaios de Literatura”, surgiu em 1812, na
Bahia, e dispunha-se em publicar reflexões referentes a virtudes morais e sociais,
artigos sobre descobertas filosóficas e estudos científicos. Em conformidade com
Sodré (1999, p.30), a revista não apresentava caráter noticioso e obteve somente
duas edições, “Suas características de jornal, assim, eram muito vagas. Foi ensaio
frustrado de periodismo de cultura – destinava-se a mensário – que o meio não
comportava”.
3. EROTIZAÇÃO INFANTIL
A infância é um período de extrema importância para o desenvolvimento de
todo o indivíduo, sendo a fase em que ele desperta todos os seus sentidos,
capacidades, imaginações e vontades. Entretanto, esse período está cada vez mais
acelerado.
Atualmente, a visão que se tem da infância tornou-se contrária a de alguns anos
atrás. A forma como crianças compreendem e são compreendidas varia de acordo
com as influências obtidas pelos meios de comunicação em massa, dentro dos quais
se instala um fator-problema – a erotização. Toda criança exposta a conteúdos que
não condizem com sua idade, acaba pulando determinadas partes importantes dessa
fase, abrindo espaço para a mentalidade adulta. Essa etapa, conhecida também como
“perda da infância”, acontece pelo exagero de informação captada ao longo do tempo,
incentivando crianças a terem pensamentos e comportamentos inadequados a sua
idade. De acordo com Piletti (1996, p 276),
O indivíduo estrutura sua personalidade a partir do final da infância, quando
já pode ter seu próprio sistema de normas e valores, ou seja, uma moral
autônoma. Entretanto, esse sistema de normas e valores vai ser estabelecido
com base nas experiências infantis, entre as quais uma das mais importantes
é o clima psicológico.

Outro ponto importante refere-se às propagandas publicitárias. Muitas marcas
famosas criam suas propagandas a fim de persuadir, de forma errada, o público infantil
para a compra de determinados produtos. Por exemplo: a forma de se vestir, onde os
comportamentos são equiparados aos de adultos próximos, como os pais e avós. Com
isso, de forma direta ou indireta, a mídia cria um rótulo negativo para a criança, no
qual ela passa a ser vista como objeto apreciado, aumentando a erotização. Se
espelhar em alguém é sempre importante para que o processo de crescimento
aconteça. Entretanto, a intencional veiculação exagerada de propagandas e produtos
incomuns para essa fase de desenvolvimento, reforça a desconstrução da imagem
infantil. Segundo Felipe e Guizzo (2003) “[...] é possível verificar que a representação
de pureza e ingenuidade, suscitada pelas imagens infantis veiculadas pela mídia, tem
sido substituída por outras extremamente “erotizadas”, principalmente em relação às
meninas. ”
Sem se preocupar com os possíveis danos causados a estrutura física e moral
da criança, a mídia tem investido fortemente, por meio das mais diversas táticas de
marketing, em conteúdos que valorizam esse tipo de ação. É perceptível o quanto
crianças, por serem mais vulneráveis às influências e não conseguirem assimilar as
mensagens subliminares contidas nos produtos são manipuladas com facilidade o
tempo todo. Por sua ingenuidade, elas compreendem os padrões estabelecidos pela
mídia como algo “natural”, já que isso foi implanto em seu subconsciente desde bem
cedo. Um bom exemplo disso é a maioria das crianças classificarem as mulheres ao
seu redor como bonitas ou feias, sempre articuladas ao critério de magra ou gorda,
respectivamente, até chegar a um resultado “vencedor”, sendo em sua maioria, a
mulher magra escolhida como modelo de beleza.
Sant’Anna, em seu artigo do ano de 2000, aponta que no Brasil, desde o
princípio do século passado, poderosos investimentos associados tanto à beleza,
como à saúde foram postos em prática especialmente se tratando de corpos
femininos. Na maioria das vezes, tais investimentos eram realizados com o objetivo
principal de agradar aos homens. As práticas de embelezamento vislumbravam
prioritariamente agradar o olhar masculino. Em uma sociedade patriarcal onde o lucro
é, antes de tudo, visto como algo primordial, levar a criança a pensar desta forma é a
garantia do futuro de um adulto fissurado por vaidade. A sociedade tornou-se
padronizada, as diferentes gerações procuram, atualmente, estabelecer todas as
possíveis estratégias para serem magras, já que isso foi taxado como o único
referencial de beleza. Ressalvo nos casos em que o excesso de peso tornou-se
prejudicial à saúde, no qual é necessária sim uma ajuda médica e especializada, nos
demais, uma pessoa que não se enquadre aos padrões, não consegue viver sem ouvir
críticas negativas sobre seu corpo ou modo de vida.
Não é incomum encontrar em brincadeiras de crianças, todas as meninas
“lutando” por papéis de mulheres jovens, magras e populares que se destacam por
apresentar mais sensualidade e desejo nos homens. Raramente é possível depararse com alguma que opte por interpretar o papel de mulheres mais velhas, gordas e
“apagadas” das novelas. Ao taxarem tais papéis, elas criam entre si o próprio
referencial e utilizam roupas e acessórios, principalmente maquiagens, para ficarem
mais próximas possível da personagem escolhida. “A publicidade aproveita-se desta
vulnerabilidade para apregoar aos pequenos a importância de aderirem aos modismos
e ideias que os induza a consumir produtos desnecessários ou inadequados à sua
idade. ” (MASQUETTI, 2008, p. 3). É preciso proteger constantemente as crianças

dessa vulnerabilidade, pois ainda estão em fase de formação de caráter e não são
suficientemente capazes de discernirem sozinhas os perigos contidos em conteúdos
publicitários. As emissoras de TV, por exemplo, há muitos anos dedicam parte de suas
programações ao público infantil. Por serem facilmente manipuladas, elas se
desenvolvem de acordo com aquilo que estão assistindo. Pesquisas realizadas com
adultos e crianças já apontaram que elas passam mais de quatro horas por dia
assistindo desde desenhos a novelas e programas de auditório, não limitando sua
curiosidade. Com diferentes suportes midiáticos utilizados para chamar a atenção, a
publicidade aproveita do espaço televisivo para fazer seu merchandising e vender
seus produtos com propagandas encantadoras aos olhos dos pequenos. “A criança
é transformada pela mídia no modelo ideal de consumidor. Se, por um lado, ela não é
considerada socialmente como um ser completo, por outro, na perspectiva de sua
inserção na cultura, ela é plena para o exercício de consumo” (MASQUETTI, 2008, p.
2).
Diante do apresentado, é necessário observar todo conteúdo relacionado ao
desenvolvimento infantil, visto que uma vez referente à sexualidade e explorado pela
mídia, acaba promovendo o consumo exacerbado de bens ligados à erotização. Este
tipo de exposição torna a criança um objeto sexual disponível, o que compromete sua
formação de identidade e pode colocar em risco sua segurança. Diversas são as
influências que propagandas com as características apresentadas podem promover,
como, por exemplo, o estupro e a pedofilia. Ambos estimulam a imaginação de
pessoas que, ainda conscientes das consequências, usam de suas más intenções
para terem pensamentos inapropriados com crianças, agravando ainda mais a
situação.
4.

AMADURECIMENTO PRECOCE

Faz-se necessário também, que os adultos próximos das crianças estejam
atentos aos conteúdos consumidos, para que haja um desenvolvimento infantil com
qualidade, preservando sua formação física e psíquica.
A sociedade patriarcal espera que a mulher cuide dos filhos e da casa enquanto
o seu marido trabalha para poder sustentar a família. Desde criança, a menina é
incentivada a seguir esse caminho da mãe, ao pegar uma boneca para brincar e com
sua imaginação fantasiar de que aquele é seu filho e deve protege-lo, alimenta-lo e
cuida-lo como se fosse real. Com isso, a menina é estimulada a querer ajudar em
casa, pois saindo da brincadeira e entrando na realidade ela vê sua mãe exercendo o
mesmo papel que ela no seu mundo imaginário.
As garotas são bombardeadas a todo momento com imagens nas mídias que
mostram como é o modelo de corpo ideal, então desde pequenas tem essa ideia
implantada de que devem estar em constante mudanças, com plásticas e uso de
maquiagens de forma que a mulher esteja sempre tentando se identificar com o
padrão que a sociedade impõe.

Swann lê duas revistas de moda por semana e passa horas no quarto
experimentando suas roupas favoritas, e sua enorme coleção de sapatos e
bolsas. Adora maquiagem e possui mais de vinte batons. Está economizando
dinheiro para fazer um implante de silicone nos seios, com apenas dez anos
de idade mal pode esperar para realizar essa cirurgia tão sonhada.
(BAUMAN, 2011, p.14).

Usar maquiagem e se espelhar na mãe ou em alguma pessoa mais velha, e
muitos pais não apenas apoiam, mas também incentivam esse comportamento pois
em até certos momentos pode parecer agradável, mas não percebem o quanto pode
prejudicar esse ciclo natural da vida. As mães dessas meninas reproduzem nas filhas
o que aprenderam culturalmente nesse sistema machista, que a misoginia está
internalizada, e faz isso sem perceber por achar que é normal.
Por conta dessa sociedade, a criança está sujeita a viver nessa realidade de
ser colocada precocemente nas relações e/ou no mercado na categoria de objeto de
desejo, o que deve ser evitado para que futuramente não paguem um preço tão alto
e que esse ciclo não seja mais reproduzido.
5. ASPECTOS PSICOLÓGICOS
Os aspectos psicológicos provocados nas crianças acarretam uma série de
consequências que se estendem ao longo de sua infância, adolescência e vida adulta.
Levando em conta que todo esse estimulo atinge não apenas a si própria, mas
também afeta a moral e o convívio dela em meio a sociedade. Pode ser levar em conta
não apenas o assédio moral causado na infância, mas a influência para o crescimento
de um indivíduo consumista. Pesquisas segundo Lindstrom e Seybold (2004)
direcionadas a ideia de que as empresas e companhias utilizam a técnicas de
marketing e publicidade voltada ao público infantil apenas para lucrar, uma vez que o
uso de tais publicidades gera um capital de 300 milhões de dólares por ano. As
propagandas de marketing não se importam com o que isso poderá gerar no
psicológico infantil, pois apenas visa o lucro no qual a publicidade está gerando.
Assim, pode gerar consequências na vida pessoal da criança como por exemplo o
desenvolvimento de depressão ou o amadurecimento de pensamentos sexuais e
consumistas.
O psicológico tem um poder imenso no corpo de um ser humano, no caso da
das pequenas meninas, adiantar o ciclo menstrual. Pesquisas realizadas na Europa e
também no Brasil, apontavam que até o século passado as meninas menstruavam no
entre o período entre 14 e 15 anos. Algumas atualizações mais recentes foram feitas
e o resultado foi entre 10 e 11 anos. A mudança de variações de idade pode ter sido
causada pelos estímulos comportamentais, a erotização precoce. No mundo de hoje
as crianças tem mais fácil acesso aos meios de comunicação, assim tendo acesso a
mais conteúdos comparadas as crianças do século anterior.
A criança é um ser vulnerável e hipossuficiente, até os 4 anos não sabe
diferenciar realidade de fantasia. Até os 9 anos a capacidade de atenção aumenta,
provocando então o desenvolvimento de metas e objetivos são desenvolvidos. Aos 12
anos de idade a criança já tem o senso crítico relativamente formado e suas ideias
parcialmente organizadas. Portanto, a mídia se aproveita da inocência infantil para
induzir a criança a querer ou fazer alguma coisa que ela não tem discernimento para
pensar em fazer sozinha.

6. LEGISLAÇÃO PERANTE A HIPERSEXUALIZAÇÃO INFANTIL
A adultização e sexualização de menores são prejudiciais ao desenvolvimento
psicológico da criança ou do adolescente exibido. Os atuais exemplos de MCs mirins
no Brasil são a prova viva de que a todo momento os menores de idade estão sendo
corrompidos pelo dinheiro e expostos a uma realidade adulta e depreciativa. Muitas
vezes, movidos pelos interesses dos pais. A infância ou adolescência é um período
de mutação, onde a criança está formando a sua personalidade. E essa exposição
precoce ao meio vulnerável desperta sexualmente a criança, rompendo a inocência
da mesma, além de gerar problemas na sua vida adulta.
Os cantores de funk mirins fazem shows em ambientes hostis e convivem,
publicamente, com o assédio por meio dos comentários abusivos, ou de xingamentos
pesados afetando diretamente o psíquico da criança ou do adolescente. O conjunto
de resultados dessa exposição moral é danoso. Lidar com a fama é um fator delicado.
E a criança não possui a maturidade requerida para isso, considerando que, nem
mesmo alguns adultos possuem. No caso do tipo de atividade artística exercida pelos
MCs mirins, a Justiça averigua a segurança de preservação da integridade moral,
psicológica e física dos pequenos, assim como as delimitações de horários e locais
de apresentação. Conforme o art. 67 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990: “Ao
adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola
técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado
trabalho. ” As especificações dos parágrafos I e III do mesmo artigo justapõem-se
evidentemente no caso dos cantores mirins:
I – Noturno, realizado entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 5 (cinco)
horas do dia seguinte; [...] III – realizado em locais prejudiciais à formação e
ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social; [...] (BRASIL, 1990)

Nas ocorrências sucedidas no Brasil, faz-se necessário a petição judicial de
alvará que permitam a participação de crianças e adolescentes em espetáculos, como
previsto no parágrafo II do art. 149 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.
7. CONCLUSÃO
Assim, considera-se que o mundo humano ainda tem muito o que aprender
com relação ao uso das ferramentas das quais dispõe. Pelo mesmo lado onde existem
oportunidades de melhorar a convivência e bem-estar social, podem também haver
métodos destrutivos de vidas, carreiras e futuros. O fundamental é estabelecer um
senso comum que separa o certo do errado, ou melhor, a faixa tolerável de ações e
pensamentos que estejam voltados a terceiros. É gozado como criticar e apontar o
dedo é muito mais fácil que admitir um erro próprio. Os casos analisados e
informações coletadas servem de prova, de forma a evidenciar o claro despreparo
comum das pessoas para com esta carga de informação gerada todos os dias por
todas as pessoas.
De toda forma, ainda há um caminho a ser trilhado pelos que acreditam em um
futuro melhor e mais aceitável, onde jovens e mulheres não sejam discriminados e
abusados, seja em meio público ou não. O fato relevante é que o comportamento
social diante à hipersexualização infantil ainda tem muito o que progredir, é necessário
que aconteça um processo eficaz de conscientização com as gerações que estão

começando agora, para que em um futuro não muito distante a convivência não seja
imposta e sim desejada.
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VISÃO DOS DIABÉTICOS ACERCA DA AUTOAPLICAÇÃO DE
INSULINA
Raissa Fernanda da Silva Santos
Aldaíza Ferreira Antunes Fortes
RESUMO
Este estudo objetivou identificar a visão do diabético acerca da autoaplicação de insulina.
Tratou-se de uma pesquisa qualitativa, descritivo, exploratório e transversal com 18 usuários, sendo
aplicados dois registros: um escrito e um gravado constituído por uma questão aberta inerente ao
objetivo da pesquisa. Para análise dos dados empregou-se a estatística descritiva e análise de
conteúdo, evidenciando categorias agrupadas em duas dimensões: positiva - “Uma facilidade que leva
a independência”, “Um benefício, uma boa ação e uma melhora para minha saúde” e “Uma coisa
normal, algo natural”; e negativa - Uma tensão, um incômodo que gera estresse”, “Algo difícil,
complicado”, “Algo doloroso” e “Uma obrigação para atingir um objetivo”. Enfim, almeja-se que os
resultados averiguados, contribuam com os profissionais de saúde, especialmente os enfermeiros, para
ampliarem seus conhecimentos acerca da temática e, com isso, a partir da realidade verificada possam
traçar estratégias de intervenções centradas nas verdadeiras necessidades dessa clientela.
Palavras-chave: Percepção; Diabetes mellitus; Autocuidado; Insulina.

ABSTRACT
This study aimed to identify the vision of the diabetic about self-application of insulin. It was a
qualitative, descriptive, exploratory and cross-sectional study with 18 users, two records were applied:
one written and one recorded consisting of an open question inherent to the research objective. For the
data analysis, descriptive statistics and content analysis were used, evidencing categories grouped in
two dimensions: positive - "A facility that leads to independence", "A benefit, a good action and an
improvement for my health" and "A something normal, something natural "; and negative - A tension, a
nuisance that creates stress, "" Something difficult, complicated, "" Something painful "and" An
obligation to achieve a goal. " Finally, it is hoped that the results obtained contribute to health
professionals, especially nurses, in order to broaden their knowledge about the subject and, from this
reality, can draw up intervention strategies focused on the true needs of this clientele.
Keywords: Perception; Diabetes mellitus; Self-care; Insulin.

1. INTRODUÇÃO
Atualmente, as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) constituem o
problema de saúde de maior magnitude e relevância, além de que são responsáveis
por mais de 70% das causas de mortes no Brasil. (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), 2014)
“Dentre as DCNT, destacam-se o diabetes melittus (DM), as doenças
cardiovasculares, alguns tipos de cânceres e a obesidade”. (AZEVEDO et al., 2014,
p.1448). O DM, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2015), é uma
doença que ocorre quando o organismo não pode utilizar efetivamente a insulina
produzida ou quando o pâncreas não produz mais insulina suficiente.
A classificação proposta pela Associação Americana de Diabetes (AAD) e pela
OMS inclui quatro classes clínicas: DM tipo 1 (DM1), DM tipo 2 (DM2), DM gestacional
e outros tipos específicos de DM. (OLIVEIRA; VENCIO, 2016)
A insulinoterapia é sempre indicada no tratamento do DM1. Já no DM2, pode
ser introduzida em uma etapa precoce do tratamento, quando não se obtém o controle
adequado dos níveis glicêmicos com hipoglicemiantes orais. (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE DIABETES, 2009). Com isso, observa-se que o indivíduo diabético
se vê diante de um novo fato: terá que receber insulina, a qual, para facilitar o seu dia
a dia, deverá ser aplicada por ele ou por um membro familiar de sua confiança.
Face ao exposto, o objetivo do presente estudo foi identificar a visão do
diabético acerca da autoaplicação de insulina.
2. METODOLOGIA
Tratou-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo descritivo, exploratório e
transversal. Efetivada no Centro de Atendimento de Enfermagem “Irmã Zenaide
Nogueira Leite” (CAEnf), que constitui o setor de extensão da Faculdade Wenceslau
Braz (FWB), situada em Itajubá- Minas Gerais.
A amostra ocorreu por saturação de dados, sendo entrevistados 18 usuários
diabéticos cadastrados no Programa Hiperdia que concordaram em participar do
estudo, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), realizavam
a autoaplicação de insulina há pelo menos seis meses e, tinham idade acima de 18
anos. A amostragem foi do tipo teórica ou intencional.
Na coleta de dados empregou-se dois instrumentos elaborados pelas
pesquisadoras. O primeiro, um questionário de caracterização sociodemográfica,
econômica e clínica dos participantes do estudo. O segundo, um roteiro de entrevista
semiestruturada que foi gravado, constituído por uma questão aberta relativo ao
objetivo da pesquisa.
Os procedimentos adotados para a coleta de dados foram: agendamento com
cada entrevistado, respeitando os dias e os horários que lhes eram mais viáveis;
realização das entrevistas em local adequado; informação do respondente,
previamente à entrevista, sobre a pesquisa, o seu objetivo, garantindo o anonimato
ao empregar a codificação D1, D2, D3, derivado da palavra diabético e do número
ordinal sequencial conforme o número de entrevistados e assinatura do TCLE.
Realizou-se o pré-teste com cinco participantes, os quais fizerem parte da
amostra definitiva, pois não houve a necessidade de alterar os instrumentos utilizados
para a coleta de dados.

Para análise dos dados do registro escrito empregou-se a estatística descritiva.
O corpus gravado foi analisado por meio da análise de conteúdo.
O estudo seguiu os preceitos estabelecidos pela Resolução n. 466/12, de 12
de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde e, foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da FWB de Itajubá – MG, conforme parecer consubstanciado
n. 1.439.899/2016.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Referente aos dados de caracterização sociodemográfica, econômica e clínica
dos participantes a média de idade foi 63,16 anos (desvio padrão de ± 12,61),
prevalecendo o sexo feminino (72,22%); o Centro como bairro de residência (44,44%);
o estado civil casado (44,44%); o ensino fundamental completo (27,78%); situação
profissional aposentado (50%); renda familiar superior a um salário mínimo (72,22%);
mais de 10 anos como tempo de convivência com o DM (55,56%); DM2 como tipo de
DM (66,67%); mais de 10 anos como tempo de tratamento com a insulina (33,33%) e
sozinho como aprendizagem da técnica de autoaplicação de insulina (27,78%).
Considerando, as respostas dos entrevistados referentes à questão aberta:
“Fale para mim, como o (a) senhor (a) vê a aplicação de insulina no (a) senhor (a)
mesmo?”, evidenciaram-se as categorias expostas na Figura 1.
Figura 1: Categorias que retratam a visão dos diabéticos acerca da autoaplicação de insulina

Fonte: Da autora

Ao analisá-las nota-se que três (03) delas demonstram dimensão positiva e
quatro (04) dimensão negativa.
Categorias que denotam dimensão positiva
1ª Categoria: Uma facilidade que leva a independência
“[...] Vejo como uma facilidade que me leva a independência em razão de não
necessitar recorrer diariamente a um balconista de farmácia ou um familiar para estar
realizando este procedimento”. (D1)

“[...] Como uma facilidade porque não preciso depender de outra pessoa duas
vezes por dia para fazer isto por mim”. (D3)
A partir desses depoimentos constata-se que para os participantes, o incômodo
provocado em depender diariamente de um familiar, de um profissional ou de uma
pessoa próxima para administrar este medicamento serve de reflexão e estímulo para
que o usuário seja o próprio responsável pela aplicação de insulina, contribuindo
positivamente no estado geral de saúde e no controle de sua patologia.
Fortalecendo Medeiros (2014) afirma que o autocuidado faz com que os
diabéticos se tornem mais independentes e responsáveis no seu cotidiano, além de
promover autoestima e melhor adesão à terapêutica utilizada.
2ª Categoria: Um benefício, uma boa ação e uma melhora para minha saúde
“[...] Como uma boa ação [...] É melhor do que os comprimidos que me
prejudicavam o estômago”. (D9)
“[...] Vejo como uma melhora para minha saúde [...]”. (D10)
Pelo contentamento dos entrevistados diante da autoaplicação de insulina
pode-se afirmar que esta ação gera no paciente a sensação de bem-estar que se
contrapõe ao estado que é naturalmente gerado pela patologia.
No estudo consolidado por Silva, Santana e Palmeira (2013), os
entrevistados também relataram ser um benefício o uso de insulina, haja vista, que
ela pode ajudar no controle do DM, na prevenção de complicações e, logo em seguida,
na aquisição da saúde, representando significado de vida.
3ª Categoria: Uma coisa normal, algo natural
“[...] Devido ao fato de já vivenciar a experiência de aplicar insulina em minha
esposa, quando tive que fazer em mim a autoaplicação de insulina vi como algo
natural [...]”. (D5)
“[...] algo normal pois já acostumei com essa rotina diária”. (D15)
Mediante as declarações dos entrevistados, verifica-se que a experiência de
conviver com um membro na família que possui o diagnóstico de DM e também faz
uso de insulina é uma condição que favorece a visão do usuário acerca do processo
de administração desta droga e, com isto, ele pode com clareza certificar esta ação
como algo natural, ou seja, uma coisa normal que faz parte de sua rotina.
Categorias que denotam dimensão negativa
1ª Categoria: Uma tensão, um incômodo que gera estresse
“[...] Como uma tensão na qual ainda continuo tentando me acostumar, pois é
um fato complexo compreender que para me sentir melhor e manter controle do meu
diabetes é necessário introduzir diariamente uma agulha em minha barriga, braço ou
perna”. (D4)
“[...] Vejo como uma tensão, um incômodo que gera estresse sabe por pensar
que todo dia tenho que me picar para ficar boa”. (D18)
A partir do revelado identifica-se que o entrevistado se vê em meio a uma
situação de tensão que o incomoda diariamente acarretando o estresse, ao ter que
enfrentar o pavor e o medo de injeções, que talvez tenha sido motivado desde a
infância ou adquirido pela desinformação acerca do tamanho da agulha utilizada na
administração do medicamento.
Chaves e Alves (2015), afirmam que a influência de situações estressantes no
cotidiano de um cliente com DM pode dificultar o controle da enfermidade. Portanto, a

utilização de agulha adequada e a realização correta da técnica de aplicação, são
fatores fundamentais para garantir a injeção de insulina no subcutâneo sem perdas e
com desconforto mínimo. (OLIVEIRA; VENCIO, 2016)
2ª Categoria: Algo difícil, complicado
“[...] É algo difícil, algo complicado por eu mesmo ter que fazer isto [...]”. (D6)
“[...] É difícil [...] no começo não conseguia fazer este procedimento e até hoje
ainda sinto desconforto e limitações que me incomodam porque viajo.
Compreende-se que os entrevistados consideram a autoaplicação como uma
tarefa difícil e complicada, em virtude do desconforto causado ao terem que
administrar a insulina neles mesmos e da limitação para realizar o transporte desse
medicamento em caso de viagens.
Dependendo do tipo de vida do indivíduo, principalmente para aqueles que
viajam com certa frequência, averígua-se que não é fácil a autoaplicação de insulina,
haja vista, que além de ser um medicamento que requer cuidados especiais para sua
conservação, todo material necessário deverá ser providenciado e estar disponível no
transcorrer da turnê.
3ª Categoria: Algo doloroso
“[...] algo doloroso [...] tenho dificuldades para mudar os locais de aplicação, já
que não posso aplicar na barriga por ter uma doença no intestino aí tenho feito apenas
nos braços que já está criando caroços o que gera um grande desconforto”. (D6)
Torna-se claro que a dificuldade encontrada no rodízio da autoaplicação de
insulina e o desconforto da consequência originada faz com que o entrevistado analise
o procedimento como algo doloroso.
Percebe-se que há uma carência de informações dos usuários acerca dos
locais em que se pode realizar a administração deste medicamento, para evitar
possíveis danos ao organismo. O que pode estar ocorrendo pelo fato de que a maioria
dos participantes aprenderam sozinhos a técnica de autoaplicação de insulina,
conforme relataram.
É relevante que esses clientes recebam informações para que realizem a
aplicação de forma correta. Com isso, provavelmente, vão se sentir mais seguros
quanto ao tratamento e serão certamente nulos os riscos de uma absorção
inadequada e complicações de pele devido à aplicação de insulina. (SIMÔES, 2014)
Entretanto, para que isso seja válido é indispensável que os profissionais de
saúde, especialmente o enfermeiro, se empenhem e façam orientações adequadas a
cada usuário, já que ele é um profissional cujo diferencial está no cuidado e deve ter
a sua atenção voltada para o usuário a fim de evitar possíveis complicações
possibilitando ao portador de DM uma melhor qualidade de vida. (SANTOS, 2014)
4ª Categoria: Uma obrigação para atingir um objetivo
“[...] Eu vejo como uma obrigação para atingir um objetivo que é a minha melhor
qualidade de vida, conseguindo assim manter níveis glicêmicos quase dentro do
normal”. (D16)
Nos dizeres de Arruda, Lima e Renovato (2013) o fato da medicação exigir
empenho e disciplina durante um longo período de vida, configura-se em uma
obrigação.
A visão de obrigação para atingir um objetivo por parte dos depoentes, no
entender de Silva, Santana e Palmeira (2013), interfere de forma significativa na
aceitação da terapia. Esses indivíduos terão melhor qualidade de vida se seguirem à
risca o tratamento proposto.

Dessa forma, este contexto nos faz pensar que o usuário se sente obrigado a
autoaplicar insulina, impulsionado pelo receio de perder a sua saúde bem como sua
qualidade de vida.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A efetivação desse estudo permitiu revelar uma diversidade de visão dos
diabéticos cadastrados no Programa Hiperdia do CAEnf da FWB, acerca da
autoaplicação de insulina, que ao ser analisada foi agrupada em duas dimensões:
positiva e negativa.
Para os indivíduos que consideram a autoaplicação de forma positiva, é
possível afirmar que eles se adaptam muito bem ao procedimento, são fies ao
tratamento e almejam uma boa qualidade de vida. Porém, em relação aqueles que
visualizam a autoaplicação de insulina de forma negativa, certifica-se que não é fácil
realizar este procedimento que surgiu, muitas vezes, repentinamente em sua vida e
se incorporou ao seu cotidiano.
Por fim, cabe aos profissionais de saúde que os assistem, principalmente o
enfermeiro, atentarem-se a isso assessorando de forma apropriada não só eles como
também seus familiares que lhes servirão de apoio. Dessa forma, a partir da realidade
constatada consigam traçar estratégias de intervenções centradas nas verdadeiras
necessidades dessa clientela.
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RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo estudar o Método Mãe Canguru e os benefícios trazidos
ao RN prematuro de baixo peso e sua família. Trata-se de um estudo qualitativo descritivo. Foram
analisados dados de estudos da OMS, Ministério da Saúde, teses, e artigos acerca do tema. Houve
grande conhecimento da importância do método e sua evolução, desde seu surgimento na literatura,
até os dias atuais, o desenvolvimento e os cuidados prestados ao bebê, e como este método se tornou
cada vez mais importante para redução de internações, ganho de peso, diminuição de episódios de
apnéias respiratórias, estimulação do aleitamento materno e laços familiares.Ainda não há
aplicabilidade do método em todos os hospitais, ficando claro a importância da implantação para
melhora da qualidade de vida das crianças nascidas pré-termo.
Palavras-chave: prematuridade;método mãe canguru;recém nascido.

ABSTRACT
The present study aims to study the Kangaroo Mother Method and the benefits brought to
preterm infants underweight and their family. This is a qualitative descriptive study. Data from WHO
studies, Ministry of Health, theses, and articles on the subject were analyzed. There was great
knowledge of the importance of the method and its evolution from its emergence in the literature to the
present day, the development and care provided to the baby, and how this method has become
increasingly important for reducing hospitalizations, gaining weight, reduction of episodes of respiratory
apneas, stimulation of breastfeeding and family ties. There is still no applicability of the method in all
hospitals, making clear the importance of implantation to improve the quality of life of preterm infants.
Keywords: prematurity; kangaroo mother; newborn.

1. INTRODUÇÃO
Os nascimentos pré-termo, aqueles que ocorrem antes das 37 semanas de
gestação, estão se mostrando crescentes, até mesmo em países de renda elevada,
como Estados Unidos, Austrália, Japão e Canadá. Segundo um relatório recente da
Organização Mundial de Saúde (OMS), estima que ocorram anualmente no mundo 15
milhões de nascimentos pré-termo mais de 10% do total de nascimentos.
É a primeira causa de mortes neonatais e infantis em países de renda média e
alta, incluindo o Brasil.
Com a instalação de modernas unidades neonatais equipadas com recursos
humanos e tecnologias complexas e especializadas, é possível a sobrevivência de
neonatos com idades cada vez menores. Porém, de acordo com o Ministério da
Saúde, a prematuridade ainda é responsável por 50% da morbi-mortalidade entre os
recém-nascidos sem anomalias fetais (Brasil. Ministério da Saúde. Brasília; 2002).
No contexto atual, há uma preocupação mundial crescente em aliar os avanços
tecnológicos com uma assistência sensível e individualizada. As três bases de
fundamentação do cuidado nas unidades de terapia intensivas neonatais (UTIN), isto
é, a alimentação, a termorregulação e a prevenção de infecção, através de medidas
rigorosas de isolamento, ampliaram-se de modo a contemplar também outras formas
de atendimento como o afeto, o vínculo, o acolhimento, o desenvolvimento integral da
criança e da família, a assistência multiprofissional, o seguimento em longo prazo, a
desospitalização, dentre outras (Scochi CGS, São Paulo;2000).
O Método Mãe-Canguru (MMC) foi criado pelo Dr. Edgar Rey Sanabria, em
Bogotá, na Colômbia. O método consistia em colocar o bebê entre os seios maternos,
em contato pele a pele em posição supina, pois, nessa posição se as chances de
refluxo gastroesofágico e aspiração pulmonar são menores. Naquela época havia um
grande problema nos hospitais: superlotação e infecção. Portanto, quanto mais tempo
o bebê mantinha-se aquecido com o calor do corpo da sua mãe, mais cedo eles
poderiam sair da incubadora, antecipando consequentemente a alta para casa
(Charpak et al., 1999).
Observou-se também, que, o contato pele a pele com a mãe, favorecia
diretamente o desenvolvimento de laços afetivos e também o desenvolvimento do
bebê. Despertou grande interesse do UNICEF em realizar pesquisas e observações
da nova prática. Inicialmente, o trabalho teve continuidade com o médico pediatra
Hector Martinez, sendo desenvolvido posteriormente pelo também médico pediatra
Dr. LuisNavarrete Pérez, ambos eram médicos da mesma instituição colombiana.
Em 1993 foi implantado o Programa Mãe – Canguru, no Instituto de La
Seguridad Social, na clínica Del Niño, pelas pediatras Dra. Nathalie Charpak e Dra.
ZitaFigheroa, juntamente com equipe multiprofissional.
Nos primeiros dias de internamento em unidades de alto risco o peso dos
prematuros sofre influências tanto do seu quadro clínico instável, como dos
estressores ambientais aos quais estes RN são submetidos, ocasionando perda de
peso característica. Além disso, o contato da criança prematura com os pais se limita
ao simples toque, o que torna o estímulo materno e paterno prejudicados. No Método
Mãe-Canguru, na medida em que o RN estabiliza-se clinicamente e inicia-se um
processo lento de ganho ponderal, ele passa a ter um contato mais intensificado com
sua mãe, em termos de tempo e qualidade. Este contato entre mãe e bebê,
proporcionado pelo MMC, estimula o ganho ponderal de forma mais acelerada, a partir
do controle da termorregulação e da produção do aleitamento materno. (Xavier CC,

Abdallah VOS, Silva BR, Mucillo G, Jorge SM, Barbieri MA. Crescimento de recémnascido pré-termo. J Pediatr (Rio de J).1995; 71(1):22-7).
O Hospital Guilherme Álvaro, em Santos, São Paulo, foi o primeiro a utilizar o
cuidado através do método mãe canguru, no Brasil, em 1992 e no ano seguinte a
metodologia foi adotada pelo instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP), na
cidade de Recife, em Pernambuco.
Com a realização dessas experiências, vários outros hospitais brasileiros foram
se adaptando e passando a utilizar este método. Em 1999, houve uma Conferência
Nacional sobre o Método Mãe Canguru, por iniciativa do BNDES, sendo apresentadas
as mais diversas experiências utilizando este método de vários estados brasileiros
(Oliveira, 2004).
Com a intenção de padronizar esse tipo de cuidado, melhorando a eficiência e
a eficácia do Método Canguru, a Área Técnica de Saúde da Criança do Ministério da
Saúde constituiu uma equipe multiprofissional, formada por consultores com
experiência profissional e acadêmica nos diferentes aspectos que compõem o
complexo universo da Terapia Intensiva Neonatal, desde o atendimento em sala de
parto até o seguimento dos egressos (MS, 2002)
O trabalho inicial de discussão conceitual sobre o Método Canguru – origem,
definição, vantagens e dificuldades – levou ao entendimento da sua importância para
a assistência neonatal e ao amadurecimento de uma proposta nacional de utilização,
que não deveria ser considerada uma técnica a mais, porém numa iniciativa
contextualizada em uma proposta mais ampla de humanização. Foi então elaborada
a Norma de Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso – Método
Canguru, lançada em dezembro de 1999 e publicada através da Portaria Ministerial
no. 693 de 5/7/2000. O Método Canguru foi assim incluído na Política Governamental
de Saúde Pública, no Brasil, como um procedimento de assistência médica, com
inclusão na tabela de procedimentos do SUS.
A Norma brasileira deixa bem estabelecida a diferença entre Método Canguru
e Posição Canguru.
Segundo o Ministério da Saúde (2002), Método Canguru é um tipo de
assistência neonatal que implica contato pele a pele precoce entre a mãe e o recémnascido de baixo peso, de forma crescente e pelo tempo que ambos entenderem ser
prazeroso e suficiente, permitindo uma maior participação dos pais no cuidado a seu
recém-nascido e o envolvimento da família.
A Posição Canguru consiste em manter o RN de baixo peso, ligeiramente
vestido, em decúbito prono, na posição vertical, contra o peito de um adulto.
1.1 Etapas do Método Mãe Canguru
Primeira etapa: Período em que se inicia pré-natal da gestação de alto risco, seguido
da internação do RN na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Nesta etapa, os
procedimentos deverão seguir os seguintes cuidados:
•
•
•
•

O acolhimento dos pais e da família na UTIN;
Esclarecimento sobre as condições de saúde do RN, sobre os cuidados
realizados, e o funcionamento da UTI Neonatal;
Estimular o acesso livre dos pais a Unidade Neonatal, sem restrições de
horários;
Propiciar sempre que possível o contato com o bebê;

•

Garantir que a primeira visita dos pais seja acompanhada pela equipe de
profissionais;
• Oferecer suporte para a amamentação;
• Estimular participação do pai nas atividades desenvolvidas ao bebê, dentro da
Unidade;
• A atuação dos pais é importante modulador para o bem-estar do bebê, por isso
é sempre importante assegurar a atuação dos pais;
• Comunicar aos pais as peculiaridades do seu bebê e demonstrar
continuamente as suas competências;
• Garantir à puérpera a permanência na unidade hospitalar nos primeiros cinco
dias, oferecendo suporte necessário;
• Diminuir os níveis de estresse ao bebê dentro da UTIN, tais como: ruídos,
odores e luzes;
• Adequar o cuidar de acordo com as necessidades mostradas pelo bebê;
• Garantir à bebê diminuição do estresse e alívio da dor;
• Utilizar a melhor posição para o bebê, para propiciar o conforto e favorecimento
do padrão de sono, estimulando seu desenvolvimento;
• Assegurar a puérpera, auxiliando-a para a vinda diária na unidade, refeições
durante a permanência do bebê, assento adequado (cadeira) ao lado da
incubadora de seu bebê, para que a puérpera possa descansar, e atividades
complementares que contribuam para melhor ambientação.
Segunda etapa: na segunda etapa, o bebê permanece de maneira contínua com sua
mãe e a posição canguru será realizada pelo maior tempo possível. Esse período
funcionará como um “estágio” pré-alta hospitalar. São critérios para permanência
nessa etapa:
• Estabilidade clínica do bebê;
• Nutrição enteral plena (peito, sonda gástrica ou copo);
• Peso mínimo deverá ser de 1.250g;
• Estimular participação a participação do pai ou outra figura fora da relação mãe
e bebê.
• Acompanhar o ganho de peso e evolução clínica do bebê diariamente;
Terceira etapa: Acontecerá em domicílio, com orientações da maternidade de origem
ou UBS.
• Peso mínimo de 1.600g
• Compromisso materno e familiar da realização do método canguru por maior
tempo possível;
• Ganho de peso adequado durante os três dias que antecederem a alta;
• Avaliar a amamentação seja por sucção exclusiva no seio ou por complemento;
• O atendimento na unidade hospitalar de origem deverá ser garantida a
qualquer momento de acordo com a necessidade do bebê, até alta da terceira
etapa.
2.

BENEFÍCIOS DO MÉTODO MÃE CANGURU

2.1 Vínculo entre mãe e filho
Através da realização do MMC, há estimulação precoce do contato entre mãe
e filho, o contato pele a pele propicia o estímulo de calor do corpo da mãe, o estímulo

do aleitamento materno e o elo entre os dois se fortalece. (FURLAN; SCOCHI;
FURTADO, 2003)
Após a leitura do estudo de Guimarães e Monticelli (2007), observamos que é
de grande importância levar considerar que além das necessidades vitais deste RN e
dos cuidados que ele precisa receber que já são conhecidas, existe a necessidade de
acolhimento dos pais na UTIN, para que se sintam mais confiáveis e seguros,
estimulando cada vez mais estes pais na vontade de participação e da realização do
método mãe canguru, e fortalecendo os laços afetivos.
2.2 Controle da temperatura
Algumas dificuldades são encontradas pelo RNBP, e uma delas é o controle da
temperatura, devido à falta de sudorese, ocorre também à deficiência de produção de
calor por menor movimentação do bebê, os centros nervosos são ainda imaturos e o
tecido celular subcutâneo e oferta de (ALMEIDA, ALMEIDA, FORTI, 2007)
O RN pré-termo só deverá ser retirado da incubadora, quando este apresentar
maturidade em relação ao controle de temperatura, indepedente de seu peso, com
temperatura oscilando entre 36 e 36.5ºC. No MMC, a mãe assume o papel de
incubadora, mantendo o bebê aquecido no contato pele a pele. Quando o bebê está
posicionado, ocorre a manutenção ou o aumento de calor. Além dos benefícios citados
até o momento, o contato íntimo pele a pele entre mãe e bebê, além de ajudar na
regulação da temperatura corporal, propicia apego entre mãe e filho, estimula o
aleitamento materno e diminui a incidência de infecção (JAVORSKI et. al. 2004).
Portanto, as bibliografias estudadas mostram o MMC extremamente positivo
para auxílio no controle de temperatura, evitando a perda de calor do RN, ajudando
no ganho ponderal destes RN’S.
2.3 Aleitamento Materno
Um dos objetivos do MMC é o estímulo do aleitamento materno, pois quanto
mais precoce for à amamentação, mais favorecerá o ganho de peso deste prematuro.
Conforme estudos realizados por Colameo; Rea, 2006, quando ocorre amamentação
precoce de um bebê pré-termo, há redução de perda de peso, o nível de glicose no
sangue é aumentado e diminuição da bilirrubina não conjugada, favorecendo o
desenvolvimento intelectual e neurológico.
Segundo Javorskiet al., 2004 o contato intimo do bebê com a pele da mãe
estimula a produção de leite e há regulação da temperatura corporal do bebê. Estudos
realizados pela Colameo; Rea, 2006 mostram que o uso deste método no período de
internação, promove o aleitamento materno, estabelecendo vínculo entre mãe e bebê,
e prepara a mãe para dar continuidade no processo em casa, após alta hospitalar.
2.4 Reduções de morbidade e de internação hospitalar
Com a evolução da tecnologia no atendimento prestado ao neonato prematuro,
houve o aumento da permanência hospitalar e o número de infecções, pois, trata-se
de um ambiente contaminado, onde ocorrem muitos procedimentos invasivos,
acarretando em aumento de tempo de permanência hospitalar.

Com a utilização do método mãe canguru esta realidade é minimizada, pois
com o contato pele a pele precoce com o pai e a mãe, este RN ganhará peso mais
rapidamente, contribuindo assim consideravelmente o risco de infecção hospitalar.
(SIQUEIRA; DIAS, 2011).
A diminuição dos dispositivos invasivos, e o incentivo do aleitamento materno
precoce entre mãe e filho, favorecem também a diminuição das infecções
hospitalares, e atua antecipadamente na promoção de alta hospitalar (COLARES ET
AL., 2015).
2.5 Estimulação sensorial
Silva, Garcia, Guariglia (2013), afirmam em seus estudos que o MMC, propicia
ao RN maior desenvolvimento neurocomportamental e psicoativos, adequada
estimulação sensorial, apoio, equilíbrio emocional, o RN passa a desenvolver mais a
movimentação espontânea bem como o tônus muscular.
Em um estudo realizado por Barradas et al., 2006;ao analisar a biomecânica
do MMC, foi constatado que o método recria a posição que o RN mantém em ambiente
intrauterino. Assim sendo, o tônus flexor global fisiológico do RN é estimulado no
desenvolvimento, o que é importante para o desenvolvimento motor e da
coordenação.
3. METODOLOGIA
Para os resultados dessa pesquisa, o instrumento utilizado para estudo, foi
realizado através de pesquisa bibliográfica qualitativa descritiva, das quais abrangem
os aspectos do Método Mãe Canguru desde a internação da gestante pré-termo, até
a admissão do RN em UTIN, também as etapas do Método Mãe Canguru desde sua
internação até alta hospitalar e os benefícios deste método.
Foramrealizadas buscas de publicações no site da Organização Mundial de
Saúde, Ministério de Saúde, site da UNICEF e revistas e artigos da Biblioteca Virtual
de Saúde.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O relatório da OMS coloca o Brasil como décimo país do mundo com maior
número absoluto de nascimentos pré-termo. A estimativa de prematuridade no Brasil
de acordo com um estudo realizado em 2012 está em 9,2 %. Com isso, o método Mãe
Canguru, ou atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso, em chamando
atenção dos pesquisadores em como este método influência os pais de bebês
prematuros diante desta vivência e as influências positivas sobre o desenvolvimento
do RN.
O ministério da Saúde, trás importantes orientações acerca deste tema,
considerando sua importância, desde o acompanhamento das gestantes em cuidados
especializados, onde exista o risco de nascimento pré-termo e o risco de internação
deste RN em UTIN, levando esta gestante para uma visita a uma unidade de cuidados
neonatais, a admissão deste bebê na unidade, o que consiste na primeira etapa, onde
o MMC é recomendado o mais precoce possível, passando pela segunda etapa, que
consiste em objetivar a estimulação dos laços afetivos, do aleitamento materno e deve
ser realizado por maior tempo possível, e por fim chegando à terceira etapa, quando

o RN recebe alta hospitalar, e os cuidados acontecem em casa. Nesta etapa,
envolvem-se a maternidade de origem e a UBS, por meio de visitas domiciliares.
Em estudo publicado no Jornal de Pediatria do Rio de Janeiro, o Método MãeCanguru, a partir da estabilização clínica do RN, o processo de ganho ponderal se
inicia, ele tem um tempo maior com sua mãe, mais intensidade e mais qualidade
durante este contato. Este ganho, através do MMC, passa a ser acelerado, acontece
a termorregulação e a estimulação do aleitamento materno. (XAVIER, César. 1995),
Por meio da aplicabilidade do método e a diminuição dos dispositivos invasivos,
bem também como o incentivo que é dado as mães referente ao aleitamento materno
precoce, também favorecem na diminuição das infecções hospitalares, bem como na
promoção da alta hospitalar. (COLARES ET AL., 2015).
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da pesquisa bibliográfica realizada, podemos conhecer a importância
do Método Mãe Canguru na saúde e no desenvolvimento do RN prematuro de baixo
peso e o quanto isso influência positivamente na saúde e na relação deste RN com a
mãe e a família.
Os artigos estudados nos mostram que o MMC trás resultados consideráveis
no vínculo entre mãe e filho, controle da temperatura do bebê, estimulação sensorial,
aleitamento materno, infecção hospitalar, na morbidade e tempo de permanência
hospitalar.
O MMC, ainda que seja muito importante para o desenvolvimento do RN
prematuro, ainda não é praticado em todos os hospitais, ficando claro a importância
da implantação deste método no maior número de hospitais, pois irá ajudar
consideravelmente a realidade do tempo de internações e na qualidade de vida que
este RN irá ter pós alta hospitalar.
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AVALIAÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM SENTIMENTO
DE IMPOTÊNCIA E DISTÚRBIO NA IMAGEM CORPORAL EM
PACIENTES COM FERIDAS CRÔNICAS
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivos identificar as características sociodemográficas e clínicas de
usuários com feridas crônicas e relacionar as variáveis sociodemográfica e clinica com os diagnósticos
de enfermagem “sentimento de impotência” e “distúrbio na imagem corporal”. Trata-se de um trabalho
quantitativo, descritivo, analítico e transversal com 60 pacientes sendo aplicados quatro instrumentos:
instrumento de avaliação mental, questionário sociodemográficos e clínicos, instrumento de Medida do
Sentimento de Impotência e a Escala de Investimento Corporal (BIS). Diante das alterações
relacionadas ao processo de cicatrização, os usuários com feridas crônicas requerem do enfermeiro,
além do conhecimento técnico-científico, a sensibilidade e o entendimento quanto às consequências
da presença física de uma lesão, é necessário um olhar além do físico, e compreender que o paciente
possui sentimentos, sensações e necessidades biopsicossociais que precisam ser atendidas.
Palavras-chave: Imagem corporal; Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Qualidade de vida.

ABSTRACT
This study aims to identify the sociodemographic and clinical characteristics of users with
chronic wounds and to relate the sociodemographic and clinical variables to the nursing diagnoses
"feeling of impotence" and "body image disorder". It is a quantitative, descriptive, analytical and crosssectional study with 60 patients being applied four instruments: mental assessment instrument,
sociodemographic and clinical questionnaire, Impotence Feeling Measurement Instrument and Body
Investment Scale (BIS). Given the changes related to the healing process, users with chronic wounds
require the nurse, in addition to the technical-scientific knowledge, sensitivity and understanding of the
consequences of the physical presence of an injury, it is necessary to look beyond the physical, and
understand that the patient has feelings, sensations and biopsychosocial needs that need to be met.
Keywords: Body image; Nursing; Nursing diagnosis; Quality of life.

1. INTRODUÇÃO
Os estudos de validação de diagnósticos de enfermagem fundamentam e
conduzem o desenvolvimento de pesquisas futuras, sobre as ações para a profissão
enfermagem, fato que fortalece a prática assistencial e permite um cuidado seguro e
qualificado cientificamente. (PRONANDA, 2015).
Atualmente, no Brasil, as pessoas com alterações na integralidade da pele,
constituem um sério problema de saúde pública contribuindo para gastos elevados
nos cofres públicos. (WAIDMAN et al., 2011). Além de afetar a integralidade da
pessoa, nas dimensões física, psicológica, social e espiritual.
Diante do exposto, trazendo a importância de tamanha perspectiva do aumento
de ocorrências de feridas crônicas, o profissional enfermeiro que cuida destes
pacientes deve ser instrumentalizado, pois, não basta apenas discursar sobre o
holismo, mas, entendê-lo através das respostas clínicas dos pacientes, evidenciadas
por diagnósticos de enfermagem agregados a escalas validadas. Desta forma, o
cuidado holístico se efetivará.
O trabalho tem como objetivos Identificar as características sociodemográficas
e clínicas de pacientes com feridas crônicas e relacionar as variáveis
sociodemográficas e clínicas com os diagnósticos de enfermagem “sentimento de
impotência” e “distúrbio na imagem corporal”;
2. METODOLOGIA
O presente estudo foi de abordagem quantitativa, descritiva, analítico e
transversal.
A pesquisa foi realizada no Centro de Atendimento de Enfermagem, Unidade
de Lesão de Pele “Isa Rodrigues de Souza” (CAEnf II), e nas Unidades Básicas de
Saúde (UBS) e Estratégias de Saúde da Família (ESF) da cidade de estudo.
A amostra deste estudo foi constituída por 60 pacientes com feridas crônicas e
a amostragem foi probabilística por conglomerados ou grupos.
Os critérios de inclusão adotados para este estudo foram: Ter idade maior que
18 anos; Possuir ferida há mais de seis semanas; Estar recebendo atendimentos no
CAEnf II ou ser cadastrado nas UBS e ESF; Possuir capacidade cognitiva presente;
Concordar em participar do estudo e assinar o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) ou apositar a impressão digital do polegar direito, caso não saiba
assinar, com uma testemunha presente. Os Critérios de exclusão foram: Ter idade
inferior a 18 anos; Possuir ferida há menos de seis semanas; Não estar recebendo
atendimentos no CAEnf II ou não ser cadastrado nas UBS e ESF; Possuir
incapacidade de compreensão e comunicação verbal efetiva; Não aceitar participar da
pesquisa e não assinar o TCLE.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicia-se com a apresentação dos resultados referente ao primeiro objetivo:
“Identificar as características sociodemográficas e clínicas dos pacientes com feridas
crônicas”.
Em relação aos aspectos sociodemográficos, observa-se a Tabela 1.

Tabela 1: Distribuição das variáveis sociodemográficas dos pacientes com ferida crônica de
(n=60) – 2018
Valor
Valor
Características sociodemográficas
N
%
Média
Mínimo
Máximo
Sexo
Feminino
33
55
Masculino
27
45
Faixa etária(anos)
67,65
31
92
30-40
2
3
40-60
13
22
60-80
32
53
>80
13
22
Estado civil
Solteiro
15
25
Casado
19
32
Divorciado
17
28
Viúvo
6
10
Outro
3
5
Escolaridade
Nenhuma
2
3
Ens. Fund. Incompleto
38
63
Ens. Fund. completo
12
20
Ens. Médio
7
12
Ens. Superior
1
2
Fonte: do instrumento de pesquisa

Observa-se que entre os 60 participantes, 33(55%) eram mulheres e 27(45%)
eram homens, predominando o gênero feminino em pacientes com feridas crônicas.
A predominância do sexo feminino é corroborada por diversos estudos (DIAS
et al., 2013; DIAS et al., 2014). Vieria et al. (2017), a prevalência no sexo feminino
pode ser explicada em razão da gravidez e presença dos hormônios femininos, do uso
contínuo de anticoncepcionais e de medicamentos para reposição hormonal durante
a menopausa gerando o aparecimento de varizes em mulheres ainda jovens que, com
o decorrer do tempo, provoca obstrução de veias e hemorragias espontâneas ou
traumáticas, ocasionando lesões, principalmente, nos membros inferiores.
Os participantes do estudo possuem a média de idade de 67,65 anos, com
mínimo de 31 e máximo de 92 anos.
A maior concentração de idosos no estudo encontrou-se na faixa etária de 6080 anos. Liedke, Johann e Danski (2014) relatam que a ampliação da expectativa de
vida e a preservação da capacidade funcional contribuem para o aparecimento de
feridas em faixas etárias de maior idade, como observado nesta pesquisa.
No que se refere ao estado civil, uma quantidade significativa, 19(32%) é
constituída por pessoas casadas, o que vem de encontro com outros estudos. (DIAS
et al., 2014; TAVARES et al., 2017; VIEIRA et al., 2017).
Resultado também encontrado por Lima et.al. (2016) em que a maior parte da
amostra (51,2 %) é constituída por pessoas casadas. Essa característica é
considerada um fator positivo, uma vez que a ausência de parceiros pode gerar um
sentimento de fragilidade e baixa autoestima o que acarretará na desmotivação com
o processo terapêutico.
Segundo Tavares et al. (2017), muitos idosos com úlceras de perna são
dependentes de outras pessoas para realizar suas atividades diárias e para troca de
curativo, oferecendo aos indivíduos casados, certa segurança e apoio para o cuidado

de si. Almeida et al. (2018), acrescentam que, viver com um companheiro pode
contribuir na superação das dificuldades vivenciadas pelo indivíduo com ferida, visto
que a idade avançada e as condições da ferida interferem nas atividades diárias do
indivíduo.
No presente estudo, com relação à escolaridade, 38 (63%) dos depoentes
afirmaram ter cursado o ensino fundamental incompleto, representando baixo nível de
escolaridade entre os participantes da pesquisa.
Resultado encontrado na pesquisa de Tavares et al. (2017), em que relata que
o nível de escolaridade é um fator importante para a caracterização do estilo de vida
do participante. A forma de exercer o autocuidado e seguir um estilo de vida
apropriado para a sua condição depende dos conhecimentos acumulados durante a
vida. Participantes que apresentam um maior nível de instrução têm maior
probabilidade de compreender, por exemplo, orientações fornecidas pelos
profissionais de saúde e, assim, aprendê-las e utilizá-las no seu dia a dia.
Almeida et al. (2018) acrescenta que o esse fato pode interferir, muitas vezes,
na compreensão e realização dos cuidados, principalmente os idosos.
No tocante às características clínicas dos pacientes com feridas crônicas,
evidencia-se no Gráfico 1, a frequência quanto a etiologia da ferida.
Gráfico 1: Frequência absoluta dos pacientes com ferida crônica em relação à etiologia da lesão.
(n=60) – 2018
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Fonte: do instrumento de pesquisa

Referente à caracterização clínica dos pacientes com feridas, apresentado no
Gráfico 1,o predomínio no presente estudo foi a úlcera arterial 19 (31,67%).
Esse resultado também é encontrado em uma pesquisa realizada por Tavares
et al. (2016) em que a úlcera arterial representou 65,9% da proporção total. Esse
resultado pode ser explicado pelo aumento de 61,8% do número de pessoas
diagnosticadas com diabetes, que passou de 5,5% em 2006 para 8,9% em 2016 e o
aumento de 14,2% do número de pessoas que foram diagnosticadas por hipertensão
arterial, que passou de 22,5% em 2006 para 25,7% em 2016 e nos dois casos dessas
doenças foi constatado o predomínio de pessoas do sexo feminino com os dois
diagnósticos. (VIGITEL BRASIL, 2016).
No Brasil, o indicador de diabetes aumenta com a idade e é quase três vezes
maior entre os que têm menor escolaridade. Nas pessoas com idade entre 18 e 24
anos, por exemplo, o índice é de 0,9%. Já entre brasileiros de 35 a 44 anos, o índice
é de 5,2% e, entre os com idade de 55 a 64 anos, o número chega a 19,6%. O maior

registro, entretanto, é na população com 65 anos ou mais, que apresenta índice de
27,2%. (MARANHÃO, 2017).
Quanto ao número e o tempo de existência da ferida, evidencia-se que as
pessoas avaliadas apresentaram em média 1,23 números de lesões, variando de uma
a duas lesões, com tempo médio de 2,79 anos, prevalecendo o tempo de até 5 anos
de surgimento da lesão.
Um longo tempo decorrido desde o surgimento da ferida é de se pressupor, já
que as lesões crônicas ocorrem num tempo prolongado e demoram mais tempo que
o habitual para cicatrizar, devido às condições preexistentes como idade, diabetes,
má circulação, estado nutricional precário, imunodeficiência, além de fatores locais
como infecção e presença de tecido necrótico. Além dos fatores mencionados, a
evasão e a frequente interrupção da terapêutica acarretam no aumento de
permanência, além do mais, eleva os custos como tratamento. (MATA; PORTO;
FIRMINO, 2011; OROSCO; MARTINS, 2006).
Quanto à avaliação da dor em pacientes com feridas crônicas, evidenciou que
45(75%) relataram apresentar dor.
A dor crônica geralmente é uma experiência comum em indivíduos com úlceras
de perna, as quais são prevalentes entre as feridas crônicas na população em geral
(0,6 a 3,6/1000 pessoas). A dor ocorre em 28% a 65% das pessoas com essas lesões.
(OLIVEIRA et al., 2012).
Em estudos de revisão integrativa, Almeida et al. (2018), a dor é um sintoma
comum em pacientes com feridas e está associada também à qualidade da
assistência e as próprias características da lesão, impactando negativamente a QV,
gerando limitações na mobilidade, privação do sono, modificando o convívio familiar
e social e favorecendo a instalação de depressão, ansiedade e desespero, sendo
descrita como fator de maior importância na piora da qualidade de vida, características
provavelmente incidentes neste estudo. Quanto à localização das feridas, evidenciase um predomínio no membro inferior, conforme Gráfico 3 abaixo.
Gráfico 2: Frequência absoluta dos pacientes com ferida crônica em relação à localização da lesão
(n=60) – 2018
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Resultado também encontrado na pesquisa de Lima (2016) onde afirma que os
pés estão mais susceptíveis ao surgimento de lesões, já que essa região está em
íntimo contato com os agentes agressores físicos. Expõe-se que as feridas crônicas
de membros inferiores estão, geralmente, associadas às patologias crônicas diversas,
entre elas o DM e a HAS, o que requer um olhar mais atencioso, com ações que
envolvam os aspectos psicobiológicos, sociais, econômicos e culturais.

Quanto ao atendimento do segundo objetivo: Relacionar as variáveis
sociodemográficas e clínicas com os diagnósticos de enfermagem “sentimento de
impotência” e “distúrbio na imagem corporal” foi realizado pelo teste de regressão de
Stepwise.
Esta análise, conforme a Tabela 3 abaixo possibilitou a escolha das variáveis
preditoras que se relacionam a variável dependente em primeiro momento impotência,
sendo aspecto importante na regressão múltipla. Uma variável é considerada tão
importante para o modelo quanto for capaz de influenciar de maneira significativa a
variável dependente.
Neste estudo foi utilizado o método de execução progressivo (Forward) com
inclusão de variáveis. Nesta Tabela 3 relaciona-se às variáveis sociodemográficas e
clínicas dos pacientes com ferida crônica e impotência.
Tabela 3: Relação das variáveis sociodemográficas e clínicas de pacientes com feridas crônicas e a
escala de Sentimento de Impotência. Itajubá, MG - 2018

Var. Dependente (Y):
Impotência

R

r²

Variação r²

p-valor

QM Erro

Col: Cicatrização

0.2218

4.92%

4.92%

0.0847

39.5819

Cols: Cicatrização, Sit. Conjugal,

0.2620

6.87%

1.94%

0.1297

39.4526

Cols: Cicatrização, Sit. Conjugal,
Tipo Ferida,

0.3148

9.91%

3.04%

0.1156

38.8457

Cols: Cicatrização, Sit. Conjugal,
Tipo Ferida, Idade,

0.3421

11.70%

1.79%

0.1367

38.7647

Cols: Cicatrização, Sit. Conjugal,
Tipo Ferida, Idade, Escolaridade,

0.3550

12.60%

0.90%

0.1871

39.0797

Cols: Cicatrização, Sit. Conjugal,
Tipo Ferida, Idade, Escolaridade,
Dor,

0.3752

14.08%

1.48%

0.2137

39.1448

Cols: Cicatrização, Sit. Conjugal,
Tipo Ferida, Idade, Escolaridade,
Dor, Nº Ferida,

0.3903

15.24%

1.16%

0.2522

39.3596

Cols: Cicatrização, Sit. Conjugal,
Tipo Ferida, Idade, Escolaridade,
Dor, Nº Ferida, Sexo,

0.4147

17.20%

1.97%

0.2524

39.2007

Cols: Cicatrização, Sit. Conjugal,
Tipo Ferida, Idade, Escolaridade,
Dor, Nº Ferida, Sexo, Tempo
Ferida,

0.4197

17.61%

0.41%

0.3231

39.7869

Fonte: do instrumento de pesquisa

Segundo a regressão de Stepwise, verifica-se que nenhum dos fatores
analisados influenciou de forma significativa o sentimento de impotência. Porém,
segundo a amostra, em 11.70% o sentimento de impotência está associado à
cicatrização, situação conjugal e idade, apesar de não ser significativo e possuir o
menor erro de 38.76.
O envelhecimento deve ser descrito como um processo complexo, com a
interação de diversos fatores que acompanham o envelhecimento biológico, como
aumentos de ansiedade, isolamento social, pouca motivação, mascarando, muitas
vezes, a depressão e insônia, a qual tende a despertar sentimento de impotência,
deixando o indivíduo fragilizado para tomar suas próprias decisões, para enfrentar
seus problemas do cotidiano. Além disso, o idoso é descrito pela sociedade como uma
pessoa ultrapassada, improdutiva e pouco se tem feito para recuperar sua identidade
e elevar sua autoestima. (YABE; ANDRADE, 2011).
O tratamento de úlceras crônicas requer um percurso longo, complexo,
oscilante, exigindo um cuidado contínuo adequado, e sensível ao cenário holístico dos
portadores de feridas. (SALAVASTRU; NEDELCU; TIPLICA, 2012).
Alterações no contexto saúde, sob implicações homeostáticas, seja de aspecto
agudo ou crônico, trazem sentimentos conflitantes, perturbadores e embaraçosos às
pessoas. (BRAGA; CRUZ, 2003). Sentimentos como medo, desgosto e impotência
fazem parte do processo de viver do ser humano, que muitas vezes pode piorar
quando a pessoa está doente. Provoca desorganização emocional, com período de
conflito, dúvidas e reações inesperadas, comum nos pacientes com feridas com
dificuldade de cicatrização. (ALVES et al., 2013).
A situação conjugal em relação de impotência pode ser explicada por Almeida
et al. (2018), os autores afirmam que viver com um companheiro pode contribuir na
superação das dificuldades vivenciada pelo indivíduo com ferida, visto que a idade
avançada e as condições da ferida interferem nas atividades diárias do indivíduo. O
autor relata também, que o profissional de saúde deve investigar o desenvolvimento
do cuidado independente, a fim de promover melhoria na autoestima e qualidade de
vida desses pacientes.
O mesmo procedimento de análise estatística se fez com a variável imagem
corporal, conforme observa-se na Tabela 4, a seguir.

Tabela 4: Relação das variáveis sociodemográficas e clinicas de pacientes com feridas crônicas e a
escala de investimento corporal. Itajubá, MG - 2018

Var. Dependente (Y): Imagem
Corporal

R

r²

Variação r²

p-valor

QM Erro

Col: N. Feridas

0.1786

3.19%

3.19%

0.1688

11.0194

Cols: N. Feridas, Tempo Ferida,

0.2218

4.92%

1.73%

0.2362

11.0124

Cols: N. Feridas, Tempo Ferida,
Sit. Conjugal,

0.2494

6.22%

1.30%

0.3039

11.0555

Cols: N. Feridas, Tempo Ferida,
Sit. Conjugal, Tipo Ferida,

0.2674

7.15%

0.93%

0.3861

11.1450

Cols: N. Feridas, Tempo Ferida,
Sit. Conjugal, Tipo Ferida,
Escolaridade,

0.2721

7.40%

0.25%

0.5131

11.3207

Cols: N. Feridas, Tempo Ferida,
Sit. Conjugal, Tipo Ferida,
Escolaridade, Cicatrização,

0.2942

8.66%

1.25%

0.5480

11.3781

Cols: N. Feridas, Tempo Ferida,
Sit. Conjugal, Tipo Ferida,
Escolaridade, Cicatrização,
Idade,

0.3010

9.06%

0.40%

0.6409

11.5460

Cols: N. Feridas, Tempo Ferida,
Sit. Conjugal, Tipo Ferida,
Escolaridade, Cicatrização,
Idade, Dor,

0.3209

10.30%

1.24%

0.6642

11.6115

Cols: N. Feridas, Tempo Ferida,
Sit. Conjugal, Tipo Ferida,
Escolaridade, Cicatrização,
Idade, Dor, Sexo,

0.3216

10.34%

0.04%

0.7579

11.8383

Fonte: do instrumento de pesquisa

Em relação à variável imagem corporal, os fatores que mais influenciaram na
imagem corporal foi o número de feridas e o tempo de feridas, onde 5% da variação
é explicada pelo número de ferida e tempo de ferida, considerando o menor erro de
11.01. (p. valor =0,2362)
Ainda, nos dias atuais, vivemos em uma sociedade que valoriza o belo e que
possui padrões de beleza preestabelecidos. A pele íntegra e saudável facilita as
relações sociais, do contrário, traz várias consequências negativas para a vida das

pessoas. (JESUS; SANTOS; BRANDÃO, 2015). Assim, observa-se que a imagem
corporal está diretamente relacionada à beleza, vigor, integridade, saúde e aceitação.
Esse distúrbio na imagem corporal pode ser explicado também pelo fato de que
as pessoas com doenças crônicas se veem com desgastes constantes, e estes
geralmente acontecem pelas suas características, quais sejam: dependência contínua
de medicamentos além do fato de quase sempre ser incurável, irreversível e
degenerativa. (WAIDMAN, 2011)
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das alterações relacionadas à todo processo de cicatrização, o cuidar
de pacientes com feridas crônicas, requer do profissional enfermeiro, além do
conhecimento técnico-científico, a sensibilidade e o entendimento quanto às
consequências desencadeadas além da presença física de uma lesão; pelo contrário,
é necessário um olhar além do físico, e compreender que o paciente possui
sentimentos, sensações e necessidades biopsicossociais que precisam ser atendidas.
Neste contexto, as instituições de ensino precisam se atentar a formar profissionais
preparados ao cuidar de pessoas com ferida crônica tendo uma visão holística do ser
humano.
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RESUMO
O objetivo deste artigo é fazer uma análise sobre a mudança na carreira das irmãs Wachowski
em relação a suas técnicas de direção após ambas terem se submetido a cirurgia de redesignação
sexual. A representatividade no cinema é uma questão que ganha cada vez mais espaço em nossa
sociedade e é importante que o assunto seja abordado e compartilhado com a população para que o
esclarecimento gere menos preconceito contra essa parcela da sociedade. Para a realização do artigo
foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, e os dados analisados pelo grupo. Esperamos que
com esse artigo, possamos mostrar como a mudança, o preconceito e a busca por aceitação e respeito
podem moldar o modo como uma pessoa cria seus trabalhos.
Palavras-chave: Wachowski; transgênero; representatividade; cinema; direção.

ABSTRACT
The purpose of this article is to do an analysis about the changes in the career of the Wachowski
sisters in relation to their direction techniques after both of them undergone a sexual reassignment
surgery. The representativeness in the cinema is a subject that gains more and more space in our
society and it is importante that the subject is discussed and shared with the people so that the
enlightenment generates less prejudice against this part of the society. For the accomplishment of the
article, a bibliographical research was done on the subject, and the data was analyzed by the group.
We hope that with this article we can show how change, prejudice and the search for acceptance and
respect can shape the way a person creates his or her work.
Keywords: Wachowski; transgender; representativeness; cinema; direction.

1. INTRODUÇÃO
As irmãs Wachowski são conhecidas pelas suas multi-histórias em ficção
científica, sendo tema recorrente na grande maioria das obras direcionadas por elas,
porém, após a cirurgia de redesignação de sexo a qual as duas se submeteram e a
exposição desse fato para o mundo, outra coisa se torna mais abrangente em suas
histórias: a representação das minorias. Nesse estudo de caso será relatada a
evolução do estilo cinematográfico das irmãs ao longo dos anos, como essa mudança
influenciou o mundo de Hollywood, a aceitação e o preconceito sofrido por elas no
momento que se assumiram ao mundo como transexuais, toda a importância que o
estilo desenvolvido por elas tem no meio cinematográfico assim como nos meios
representados por elas e o que elas buscam transmitir para quem assiste. Qual a
aceitação crítica e popular em duas de suas obras de épocas diferentes, antes e
depois da cirurgia, sendo elas o filme Matrix e a primeira temporada da série Sense8.
Com isso buscamos entender, de fato, não apenas sua relevância no meio
cinematográfico, mas também no mundo atual onde se pede mais representatividade
das minorias e o quão importantes as irmãs Lilly e Lana Wachowski são para esse
público que pede pela inclusão.
2. METODOLOGIA
Para a realização deste artigo, o grupo executou uma pesquisa bibliográfica
sobre os temas a serem abordados: transgeneridade, cinema, representatividade,
além do histórico da carreira das irmãs Wachowski. Para a pesquisa foram utilizados
livros escritos tanto em português quanto em inglês, e também uma grande
quantidade de artigos e notícias com entrevistas oferecidas por Lana e Lilly
Wachowski, além de análises de suas obras por sites especializados. Com a pesquisa
e análise de seus trabalhos, iremos mostrar como o estilo das duas mudou com o
passar do tempo.
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1.

Importância do cinema

Em 1835, Heinrich Gustav Hotho reuniu um compilado de anotações do filósofo
alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel formuladas durante suas aulas. As notas
afirmavam que existiam cinco tipos de arte: arquitetura, escultura, pintura, música e
poesia. "Essas cinco artes compõe o inerente articulado e determinado sistema do
que a arte realmente é tanto na essência quanto na realidade" (HEGEL, 1975). 76
anos depois, o teórico italiano Ricciotto Canudo escreveu um manifesto intitulado "O
nascer da sexta arte", argumentando que o cinema deveria entrar na lista formulada
anteriormente por Hegel. Algum tempo depois, Canudo adicionou mais uma arte para
a lista: a dança, e moveu o cinema para o posto de Sétima Arte.
Foi em 1895, na França, com os irmãos Lumière, a criação do Cinematógrafo,
considerado o primeiro aparelho realmente qualificado de cinema, a partir do
aperfeiçoamento do Cinetoscópio de Thomas Edison. E com o passar dos anos a
tecnologia utilizada no cinema evoluiu de várias maneiras diferentes nos garantindo
uma qualidade de filmagem cada vez mais incrível e perfeita, assim como os diretores
evoluíram suas técnicas ao longo desse tempo, desenvolvendo suas próprias
características e peculiaridades e enriquecendo ainda mais o mundo do cinema.

3.2. Trajetória das Wachowski: representatividade no cinema
“Viaje longe o bastante, e você se encontra” (MITCHEL, 2004), um dos trechos
presentes no livro “Cloud Atlas”, adaptado para o cinema pelos então diretores, irmãos
Wachowski, em parceria com o também diretor Tom Tykwer em 2012. Essa frase, não
à toa, pode resumir muito bem a vida dos irmãos, e de milhares de outras pessoas ao
redor do mundo. Em 2012, Laurency Wachowski, o mais velho dos irmãos fez sua
primeira aparição pública em anos após passar por uma cirurgia de redesignação
sexual (CRS), passando a ser conhecido como Lana Wachowski. Seu irmão, Andrew
Paul Wachowski, seguiu o mesmo caminho no ano de 2016, passando a ser chamado
de Lilly Wachowski. As irmãs, que se tornaram diretoras referenciadas em Hollywood
após o sucesso absoluto de seu segundo filme como diretoras, o clássico Matrix,
evoluíram seu estilo de direção e projetos com o passar dos anos e da escolha de se
submeter a CRS.
Os transexuais, assim como toda a comunidade LGBT estão ligados ao
conceito de cultura "queer", embora existam grupos que sejam contra o uso do termo.
De acordo com Eve Sedgwick (1993 apud PROSSER, 1998), a palavra queer tem
origem Indo-Europeia, com a palavra twerkw, que significa transverso. "Queer
costuma ser o rebelde, o mal-comportado. Não importa se estamos falando de um
indivíduo ou de um grupo, de um movimento ou pensamento, tudo ou todos que se
revelem ou se reconheçam como queer, se mostram, de algum modo, "estranhos",
afinal é parte de sua "natureza" desacatar normas e perturbar cânones." (LOURO,
2018). A palavra foi muito utilizada no inglês como uma ofensa aos homossexuais no
passado. Através da passagem do tempo, o sentido da palavra mudou, e grande parte
da comunidade LGBT começou a adotá-la para se representar. Assim nasceu o
conceito de cultura queer, pensamento queer, entre outros. Mas ainda hoje o
movimento sofre com muito preconceito e ataques da sociedade. Um exemplo muito
próximo de nós brasileiros e que aconteceu recentemente, foi o cancelamento da
exposição Queermuseu na cidade de São Paulo, que foi acusada de possuir obras de
mal gosto, fazer apologias a pedofilia e homossexualidade para crianças. Contudo, a
maior parte das denúncias foi movida pelo ódio as diferenças, apesar de alguns
pontos, como a sinalização de idade para se entrar na exposição tenha parte da culpa
atribuída a curadoria do museu. Com esse exemplo, é possível perceber que mesmo
com a evolução de pensamento e aceitação de algumas pessoas ainda existe um
preconceito muito grande ocorrendo, preconceito esse que atrapalha o trabalho de
muitos artistas impedindo-os de exibir suas obras para o público. O Brasil infelizmente
é um dos países que mais matam homossexuais no mundo, e isso fica evidente em
casos como este.
Por isso a evolução dos Wachowski é marcante, pois vivemos em uma época
em que as palavras “aceitação” e “representatividade” estão em extrema evidência.
Mulheres e negros, que por muitos anos foram deixados de lado por Hollywood e pela
Academia, de séculos sendo tratados como inferiores em todos os segmentos da
sociedade e não somente no cinema, finalmente estão ganhando seu espaço, e o
preconceito está lentamente desaparecendo. E isso nos agracia com diversas obras
de arte, como os filmes recentes “Mulher Maravilha (dirigido por Patty Jenkins e
sucesso de crítica) e Moonlight (dirigido por Barry Jenkins e ganhador do oscar de
melhor filme).
A situação não é diferente com a população LGBT. “Ninguém olha para
Hollywood esperando temas sociais, não é? Só recentemente eles descobriram que

há pessoas negras no mundo. (...) Homens gays não existem” (MCKELLEN, 2018
apud SHOARD, 2018). Inúmeros projetos e atores são deixados de lado no cinema
pois os estúdios não os querem produzir, mas também principalmente porque a
sociedade ainda tem muito preconceito com as pessoas desse meio. Nos últimos anos
já foram vistos vários casos de críticas por parte do público em relação a sexualidade
de personagens no cinema, televisão, livros e em diversas outras mídias.
Por esse motivo, as irmãs Wachowski são muito importantes nesse meio (o
primeiro grande diretor de Hollywood a se assumir transexual foi Laurency
Wachowski, agora Lana). O último projeto das irmãs foi a série exibida pela plataforma
de streaming Netflix, chamada Sense8. A Netflix é uma plataforma mais aberta a
produção de conteúdo focado em minorias, tendo hospedado diversas produções
originais voltadas ao público LGBT. Apesar de a série ter sido cancelada em 2018
devido ao alto valor da produção, ela foi um sucesso de público e ganhou o prêmio
GLAAD Media Award, que é dado a produções que mostram de maneira excepcional
personagens LGBT. Essa representação é de extrema importância, pois o cinema tem
o poder de mudar o pensamento e apresentar uma nova visão para quem o assiste.
“[O espectador] vai para ver, sentir e se identificar. Durante aquele breve
intervalo de tempo, é transportado para além das limitações de seu ambiente;
passeia pelas ruas de Paris; vê o dia nascer com o caubói do faroeste;
mergulha nas profundezas da terra com mineiros cobertos de cinzas, ou se
lança ao mar com marinheiros e pescadores. Sente, além disso, a emoção
de solidarizar-se com os pobres e necessitados... O artista cinematográfico é
capaz de tocar cada uma das teclas do grande órgão da humanidade. ”
(FITCH, 1910 apud STAM, 2003).

Mesmo antes de se submeterem ao procedimento de mudança de sexo, as
Wachowski já possuíam uma característica muito peculiar entre os diretores de
Hollywood, como afirma o crítico de cinema brasileiro Pablo Villaça (2015): elas não
possuem medo de arriscar em suas obras. Em todos os seus trabalhos é possível
perceber a utilização de técnicas inovadoras. O grande exemplo disso é o seu
segundo filme como diretoras, Matrix. Com esse filme elas causaram uma "pequena"
revolução no modo como a ficção científica era representada no cinema, ainda de
acordo com Villaça (2015). Isso também pode ser percebido, mas de uma forma um
pouco diferente na série Sense8. Além dos cortes de câmera característicos dos dois,
eles inovaram muito mais na questão criativa da série, através do roteiro fortemente
influenciado pelas causas LGBT, que não possui muito espaço entre as obras mais
fortes do mercado. Sendo assim, é possível fazer uma análise de comparação entre
Matrix e Sense8. De acordo com os estudos feitos em cima dessas obras, Matrix tem
bastante aceitação do público e crítica, sendo sua maioria, prezando a qualidade da
história, efeitos especiais e coreografia, “O que você nota é a incrível energia e
estilização dos Wachowski, o que parece representar a nova geração (...) Matrix
constrói um impulso tão cinético que o filme se torna um pico de pura ação” (HUNTER,
1999), tendo pouquíssimas críticas realmente negativas, apenas comentando o
exagero nos efeitos especiais com uma história rasa, “então é isso que mais de 100
anos de cinema se tornou: efeitos especiais sem o filme” (GRAHAM, 1999). Sense8
já é bastante misto, a maior parte preza pela fotografia, técnicas de filmagens
utilizadas, atuação e história envolvente e intrigante, “Cheio de visuais legais, é
também rico em caracterização (...) ainda consegue explorar questões sérias como
políticas sexuais, liberdades civis, desigualdade econômica e o legado do

colonialismo“ (DERAKHSHANI, 2015), enquanto que as negativas citam o fato da
história ser lenta e arrastada, “O problema de Sense8 é que seu ritmo é glacial e não
prende tanto quanto ele acha que prende” (OWEN, 2015).
Como se pode ver, a crítica profissional trata suas obras hoje, basicamente do
mesmo jeito como antigamente, como profissionais que são, mas com o público é
diferente, bem polarizado atualmente, pois elas buscam trazer reconhecimento para
as minorias que são pouco representadas, como a própria Lilly diz ao ser entrevistada
pelo LA Times em 2016, “Você pode contar uma história onde a personagem principal
é uma mulher que não tem de bater em pessoas e ser estóico e sonegar seu
emocional?”, e Lana continua, “Você pode contar uma história onde a personagem
feminina usa apenas a sua inteligência e empatia?” (KEEGAN, 2016), ou seja, as
pessoas sempre reagem a essas coisas de maneiras diferentes, seja de maneira
negativa ou positiva.
É importante também perceber que mesmo com muitas reações negativas após
a revelação de Lana como transexual, isso não a desanimou. Ela ganhou em 2012 o
prêmio "Human Rights Campaign Visibility Award" prêmio entregue para aqueles que
usam sua voz para defender a comunidade LGBT. Em seu discurso durante a entrega
do HRC Lana disse: "Há algumas coisas que fazemos por nós mesmos, mas há
algumas coisas que fazemos para os outros. Estou aqui porque quando eu era jovem,
queria muito ser escritora, queria ser cineasta, mas eu não conseguia encontrar
ninguém como eu no mundo e parecia que meus sonhos foram encerrados
simplesmente porque o meu gênero era menos típico do que outros. Se eu posso ser
essa pessoa para outra pessoa, então o sacrifício da minha vida cívica privada pode
ter valor ".
Lana Wachowski se tornou um símbolo na comunidade LGBT, pois sua
visibilidade era tão grande que Hollywood não poderia simplesmente ignorá-la, e toda
essa visibilidade ajudou também sua irmã, na época Andrew Wachowski, a passar por
sua transformação, como dito em um artigo da própria diretora ao Windy City Times,
um dos portais de notícias LGBT de Chicago: "Eu era assumida para minha família e
meus amigos, e para a maioria das pessoas com quem trabalho. Todo mundo lida
bem com isso. Sim, graças à minha irmã fabulosa eles já fizeram isso antes, mas
também porque são pessoas fantásticas." (WACHOWSKI, 2016 apud MARASCIULO,
2018). Podemos notar a importância que Lana teve no processo de aceitação e
revelação de Lilly para o mundo.
Com o tempo, Lilly também se tornou uma figura importante para o mundo
LGBT, trazendo visualização para causa através de seus trabalhos no cinema e
televisão. Um dos trabalhos mais importantes nessa questão foi a série "Sense8"
produzida por ambas e lançada na Netflix no dia 5 de junho de 2015, a série trata de
forma muito clara assuntos como aceitação (própria e da sociedade), respeito a
diversidade e traz um discurso de visualização e respeito as diferenças dentro de seus
episódios, além do enredo original que a história apresenta, como dito por Joyce
Macedo no site CanalTech "A diversidade de sexualidades, etnias, culturas e lugares
são pontos marcantes da série, que bate forte na tecla da igualdade de direitos. Mas,
mais que isso, ela mostra o quão é importante pensar no próximo e respeitar as
diferenças.".
Com esse último trabalho delas em especial podemos ver de forma clara a
mudança na vida de ambas. Na época da estreia de Sense8, Lilly ainda estava
começando seu processo de mudança e aceitação, tornando o assunto de diversidade

e igualdade de direitos não apenas um tema levantado na trama da série, mas um
tema de peso e importância imensa para toda a história apresentada. Mesmo que na
questão de sua vida pessoal as duas sejam pessoas reservadas, na vida profissional
ambas tentam trazer à tona os problemas que a sociedade tem com o grupo LGBT
em geral.
Por mais que hoje em dia, vários outros elementos da produção de um filme
recebam muito mais atenção do que antes, é possível notar como a parte visual ainda
é um dos detalhes mais importantes e como é essencial o trabalho do diretor para
organizar e fazer todas as partes responsáveis por isso desenvolverem suas técnicas
do melhor jeito ao passarem o que está no papel para a tela. “Nós todos entendemos
histórias. Isso faz com que pensemos que todos nós podemos dirigir, e talvez todos
nós possamos. Todos nós temos os nossos instintos. O que precisamos fazer é apoiar
esse instinto com uma coisa chamada habilidade” (HOWARD, 2017). Escolher
cuidadosamente um ângulo de câmera, encaixar as transições de cena de modo
único, explorar a sonoridade para transmitir mais sensações ainda ao espectador, são
técnicas que não somente valorizam as cenas e os filmes, mas também deixam a
marca do diretor naquela obra e são detalhes que cada um faz do seu jeito.
Exemplos como Quentin Tarantino, que adora explorar focos no rosto de seus
personagens e também utiliza sempre o ângulo de câmera conhecido como contraplongée, quando a câmera está focando de baixo para cima, e deixa o espectador
sempre em um ponto estratégico valorizando ainda mais a cena. Já o diretor Wes
Anderson que prefere abusar do seu poder de simetria e gosta de sempre utilizar a
câmera no centro de nossa visão, distribuindo os elementos pela cena e fazendo com
que eles se movam enquanto a câmera permanece fixa no lugar. O diretor, Stanley
Kubrick, que é considerado um dos maiores nomes no mundo do cinema, também
deixa sua marca em suas obras sempre aproveitando todos os elementos da cena
para brincar com a perspectiva e compor imagens muito belas. Assim como exploram
muito bem os aspectos visuais, os diretores também sabem usar muito bem os efeitos
sonoros, como é o caso de Darren Aronofsky que usa os pequenos detalhes de uma
cena para colocar sons em primeiro plano mostrando o que causa e o efeito daquele
som naquele momento juntamente com o silêncio que valoriza ainda mais o ruído e
passa um significado maior e mais claro para o espectador.
Na questão de direção das Wachowski, ao se observar as suas obras com o
passar dos anos, pode-se notar que o estilo de ambas não se alterou em comparação
a época anterior a transição. O que mudou de fato foi a escolha dos temas abordados
como foco pelas irmãs. Essa mudança fez com que muitos de seus filmes blockbusters
falhassem em bilheteria, chegando ao ponto de as irmãs dizerem que provavelmente
não estarão mais nas rédeas de outro filme blockbuster novamente, trazendo como
motivo principal exatamente essa mudança dos focos escolhidos, como dito por Lana
ao Wall Street Journal em 2016 “Somos atraídas por assuntos difíceis, como a
disparidade de ricos e pobres. Nós tivemos sorte, as pessoas nos estúdios estão
interessadas em nossa estranha e maluca marca de complexidade e nos permitiram
continuar fazendo isso. Isso vai continuar? Provavelmente não.” (WACHOWSKI, 2016
apud CANDYCE, 2016).
Notamos essa marca de complexidade em seus temas na série mencionada
anteriormente, Sense8, em que ambas são produtoras e também dirigem a maioria
dos episódios, que trata de assuntos pesados e importantes para a sociedade atual e
especialmente para o público LGBT, trazendo uma voz em defesa desse público num

meio de mídia gigantesco atualmente, a Netflix. Mas em 1 de julho de 2017 a série foi
cancelada pela Netflix que alegava falta de audiência para suportar o custo alto de
produção. “Em algum momento, se você não tem a audiência assistindo para justificar
a despesa da série, você vai querer acabar com isso, " (HOLLAND, 2018 apud HARP,
2018). Mesmo após o cancelamento da série, a revolta dos fãs com o cancelamento
precoce fez com que a Netflix tomasse a decisão de lançar um episódio único de mais
de duas horas finalizando a história da série, a vice representante da Netflix, Cindy
Holland, disse em uma entrevista a The Radio Times "Eu acredito que Sense8 em
particular tem uma mensagem muito importante e é uma série muito importante para
muitos fãs em todo o mundo. ” O episódio de duas horas foi muito bem recebido pelos
fãs e também pela crítica, encerrando a história das irmãs Wachowski com a série e
também sendo o último projeto delas até o momento da publicação deste artigo.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a pesquisa, consideramos que não houve uma mudança significativa no
estilo de direção das irmãs após se submeterem a cirurgia de redesignação sexual.
Contudo, houve uma grande mudança no eixo temático de seus trabalhos. Seus filmes
e séries ainda possuem cenas de ação interessantes e animadas, personagens
carismáticos e temas filosóficos, só que o foco desses personagens e a mensagens
que as cenas de ação passam são outras. As Wachowski querem trazer voz a um
público cada vez mais crescente na cultura pop e que por muito tempo não tinham
representatividade nesse meio: os LGBT+, mesmo que isso signifique perder o status
de diretoras de blockbusters que elas ganharam ao longo da carreira. Suas mentes
agora são outras, sua busca é por igualdade e aceitação da sociedade. Essa com
certeza foi a maior mudança das irmãs em seus trabalhos.
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RESUMO
Formação inicial, licenciatura e estágios são práticas essenciais no processo de
desenvolvimento profissional e a qualidade no ensino e aprendizagem como prática docente exercida
como formação para com seus pares. O objetivo geral deste estudo é conhecer a formação inicial como
efeito primordial no desenvolvimento profissional docente e os objetivos específicos foram identificar a
licenciatura e os estágios como ações colaborativas na formação inicial, buscar o processo de ensino
e aprendizagem como perspectiva no desempenho profissional de professores iniciantes. Trata-se de
uma pesquisa de revisão de literatura com aporte teórico no âmbito educacional que acreditam que a
formação em um processo de sistematização do conhecimento na educação que exerce ações
transformadoras nas práticas docentes. Parte do pressuposto que a formação inicial bem sucedida
concede uma preparação do profissional docente conduzindo sua atividade com segurança e garantia
para efetuar progressão em sua carreira além do sucesso como resultado de seu trabalho.
Palavras-chave: Formação inicial; licenciatura; estágio; educação.

ABSTRACT
Initial formation, undergraduate and internships are essential practices in the process of
professional development and quality in teaching and learning as a teaching practice practiced as
training for peers. The general objective of this study is to know the initial formation as a primary effect
in professional teacher development and the specific objectives were to identify the degree and the
stages as collaborative actions in the initial formation, to seek the process of teaching and learning as
a perspective in the professional performance of beginning teachers. It is a literature review research
with theoretical contribution in the educational field that believe that the formation in a process of
systematization of knowledge in education that exercises transformative actions in teaching practices.
Part of the assumption is that successful initial training provides a preparation of the teaching
professional conducting his activity with security and assurance to make progression in his career
beyond success as a result of his work.
Keywords: Initial formation; graduation; internship; education.

1. INTRODUÇÃO
Para que a aprendizagem escolar seja uma atividade atrativa e assumida como
fundamental importância na educação à mesma deve ser trabalhada a partir da base,
ou seja, um trabalho que apresente condições seguras que retrate de uma formação
de professores iniciantes que sejam capazes de desenvolver seu trabalho com
suporte no processo ensino e aprendizagem e que tanto a teoria como a prática
apresentem como perspectivas apropriadas para o início de sua carreira.
Ao assumir sua função docente em uma Unidade Escolar a capacidade de
desempenhar o seu papel de maneira segura dentro de sua bagagem adquirida
durante sua formação torna-se longe da realidade evidenciada, pois a insegurança é
aparente diante do acompanhamento acadêmico, além da fragilidade de um
acompanhamento ativo em seu estágio durante o período de sua formação, sendo o
resultado apresentado como complexo para atingir um papel de formador de
conhecimentos.
Diante destes pressupostos faz necessário à busca para a formação inicial com
auxílio de profissionais experientes inseridos na Unidade Escolar que comprometa em
desempenhar um acolhimento e acompanhamento para com os docentes que iniciam
sua carreira, além de capacitações, seminários, trocas de experiências e que acima
de tudo tenham comprometimento com seus pares.
O objetivo geral deste estudo é conhecer a formação inicial como efeito
primordial no desenvolvimento profissional docente e os objetivos específicos foram
identificar a licenciatura e os estágios como ações colaborativas na formação inicial,
buscar o processo de ensino e aprendizagem como perspectiva no desempenho
profissional de professores iniciantes.
Acredita-se perante os estudos desenvolvidos que formação inicial é de
extrema importância e a mesma apresenta carência no âmbito educacional e o
despreparo pela ausência de suporte prático é considerável e há muito que investir,
pois alguns docentes assumem um papel profissional em sua trajetória inicial da não
inserção da licenciatura na docência e o despreparo prático pedagógico.
A discussão deste estudo refere-se em uma revisão de literatura com aporte
teórico de Carlos Marcelo (1998), Gatti (2008), Gatti (2011), Imbernón (2001), Nóvoa
(2006), Nóvoa (2009), Tardif (2000), Tardif (2002) que retrata de formação inicial e
acreditam que a sistematização do conhecimento na educação exerce ações
transformadoras nas práticas docentes.
Os dados foram analisados à luz da teoria da formação inicial docente, as
licenciaturas e estágios como fundamentais na prática do processo ensino e
aprendizagem além da contribuição que dos pares nas práticas educativas.
2. Formação Inicial de Professores
O Brasil é um país de escolarização tardia, um grande desafio foi incluir nas
redes de ensino é a inclusão de jovens e adultos para serem atendidos na educação
básica, colocando assim um grande desafio, e o principal deles é a formação de
professores.
A formação inicial compreende como parte essencial de seus currículos, tais
cursos devem abordar e ensinar o futuro professor como ensinar, como a criança
aprende qual a melhor forma de avaliar, dentre outros conteúdos metodológicos, que
instrumentalizarão e auxiliarão os professores na sua prática pedagógica.

Segundo Gatti (2014). Essa formação de professores é um grande desafio para
as políticas educacionais. Diversos países desenvolvem políticas e ações agressivas
na área educacional, principalmente quando se refere à formação de à professores,
pois eles são os principais personagens e os mais importantes na disseminação do
conhecimento e de elementos substanciais da cultura.
A autora destaca também que a formação inicial de professores no ensino
superior no Brasil, não obteve uma iniciativa considerável para adequar o currículo as
demandas de ensino.
Nesse sentido, esta formação de professores tem suma importância, pois
estrutura as condições que esse profissional para atuar atividades educativas na
escola com crianças e os jovens que aí adentram, como também a estruturação de
sua profissionalidade e da constituição de sua profissionalização.
Assim Gatti (2008) afirma que se a formação for bem realizada permite o
professor em serviço ou aos processos de educação continuada avançar em seu
aperfeiçoamento profissional, e não se transformar em supremento à precária
formação anterior, o que representa alto custo.
Esse recurso tem sido utilizado para complementar lacunas básicas da
formação inicial oferecidas na licenciatura.
3.

Formação e Licenciatura

Os panoramas que tecem sobre a formação de professores mostram que a
formação inicial de docentes no Brasil, se referindo as Instituições e aos currículos
necessita ser urgentemente examinada, a situação não é animadora, de acordo com
Gatti (2014).
A autora revela que há inúmeros impasses e problemas historicamente formado
e aglomerado na formação de professores de nível superior no Brasil, fator que precisa
ser enfrentado, de modo geral a formação de professores para a educação básica,
tanto presencial ou a distância é feita de forma fragmentada, entre as áreas
disciplinares e os níveis de ensino.
A relação teoria-prática evidenciada em documentos e normas, com a
concepção curricular integrada e proposta, não se concretiza no cotidiano.
Assim Gatti, Barreto, André (2011, p. 114) relata que:
Quanto à formação de professores para os anos iniciais da educação básica,
realizada predominantemente nas licenciaturas em pedagogia, verificou-se
que o currículo proposto por esses cursos tem uma característica
fragmentária, apresentando um conjunto disciplinar bastante disperso.
Constatou-se que a proporção de horas dedicadas às disciplinas referentes
à formação profissional específica fica em torno de 30%, ficando 70% para
outros tipos de matéria.

Esses professores trabalharão com crianças em vários contextos e
dificuldades, o que exige uma formação delicada, pedagógica, didática com formas e
linguagens específicas.
Relata a autora que há uma visível migração dos cursos de licenciatura para o
regime distância, mas o monitoramento das condições de oferta, determinantes nos
instrumentos normativos federais (Brasil, 2007), não tem sido realizado com a eficácia
necessária, isto afeta a garantia da qualidade do processo de formação docente.
Para Gatti, Barreto, André (2011, p. 105):

Cursos a distância demandam equipes docentes com boa formação e
formação quanto aos aspectos específicos da modalidade; exigem
tecnologias sofisticadas e ágeis, materiais bem produzidos e testados, polos
bem instalados, monitores ou tutores bem formados, apoiados e
acompanhados - tanto nos conhecimentos de áreas como no uso de
tecnologias educacionais -, sistemas de controle bem delineados com
pessoal adequado, avaliação da aprendizagem em formas consistentes,
entre outros cuidados.

A autora relata que os estudantes do ensino EAD não são favorecidos com
aspectos de relação pedagógica presencial, o convívio da cultura acadêmica, o
diálogo com colegas de sua área, a participação em movimentos estudantis, vivências
que a vida universitária oferece. Outra questão pertinente para autora é sobre a
qualidade na oferta desses cursos, questiona-se o uso de laboratórios, bibliotecas
equipadas, oficinas, entre outros indispensáveis para formação docente, também é
levantada a questão dos estágios.
3.1 Licenciatura e estágios
No contexto formação de professores, os estágios são fundamentais para o
processo de aprender a ensinar, tanto pela sua variedade temática e sua metodologia.
Como consequência, a formação inicial docente ainda transita no terreno da
reprodução e crítica dos modelos didáticos, sem a consideração sobre o sentido de
compreender a realidade e aprender com os saberes experienciais, na prática
cotidiana dos professores (TARDIF, 2002), A formação inicial docente, revela
fragilidades na relação dos alunos em formação com o estágio curricular obrigatório,
podem se continuar sobre o projeto pedagógico dos cursos e a não compreensão de
professor-formador, daquele que recebe os estagiários em sua sala de aula. A
obrigatoriedade do cumprimento das diferentes etapas e da carga horária de estágio
pode ser ludibriada pelos alunos, em diferentes formas. É necessário que o conceito
de obrigatoriedade da prática pedagógica seja redefinido, pois é impossível pensar a
formação docente sem o processo reflexivo sobre os desafios e limitações que podem
ser explorados coletivamente, através da análise das situações vividas na escola, e
não para a escola.
4. Escola como comunidade de aprendizagem
O professor em sua maioria vai à luta intuitivamente, construindo, oscilando
entre acertos e erros. Em algumas escolas não se encontra espaço para socialização
e reflexão de suas práticas, onde passam a ser rotina a tarefa burocratizada;
formulários, planos, registros, passando a ser rotina, tomando todo o tempo das ações
reflexivas.
Segundo Canário (2007) duas teses estão corretas, a primeira é de que os
professores aprendem em seu cotidiano escolar e a segunda é que o professor
aprende com sua experiência.
O autor ressalta também que a escola é o lugar onde os professores aprendem,
é este processo de produção de competências profissionais, afirmando que é no

contexto de trabalho, e não na escola de formação inicial, que se decide o essencial
da aprendizagem profissional; assim o autor afirma seus estudos dizendo que:

(...) a experiência também nos ensina que nenhum professor é
definitivamente competente ou incompetente independentemente dos
tempos dos tempos e lugares. Com efeito, as qualificações obtidas por via
escolar correspondem à certificação de competências escolares que não são
susceptíveis de uma transferência linear e direta para o exercício profissional,
na medida em que dizem respeito ao campo pedagógico que goza de relativa
autonomia. (CANÁRIO, 2007, p.38)

Reitera que esta valorização do contexto de trabalho como ambiente formativo,
faz da formação um processo de inteligência do exercício profissional, tende a
contribuir para um novo tipo de formador, transformando-o num “agente de
desenvolvimento ao serviço das pessoas e da organização”, capaz de identificar
dispositivos adequados aos problemas postos dentro do contexto, adequando-se à
prática.
Conforme, Tardif, Raymond (2000), a socialização se dá na carreira, passando
por um processo de marcação e incorporação dos indivíduos às práticas e rotinas
institucionalizadas das equipes de trabalho, exigindo que os iniciantes se adaptem a
essas práticas e rotinas e não ao inverso, do ponto de vista do autor o saber “viver”
na escola é tão importante quanto saber ensinar em sala de aula. Nesse sentido o
autor afirma que a inserção numa carreira e o seu desenrolar exige que os professores
assimilem também saberes práticos específicos aos lugares de trabalho, com suas
rotinas, valores, regras, etc.
Algumas instituições ocultam essas dificuldades, para não mostrar as
fragilidades diante do grupo; essas situações causam angústias ao professor iniciante,
por mais que queiram compartilhar seus medos, dificuldades, mas isso é vedado,
como se todo aquele processo não fosse relevante para obter reflexões em um grupo
mais experiente (TARDIF, RAYMOND, 2000).
Compreende-se, segundo Tardif (2002) que a formação continuada necessita
do entendimento dos professores sobre o momento histórico social, conceitos de
escola, de ensinar e de aprender. Desta forma, o professor precisa refletir sua prática
pedagógica, alinhando com os conhecimentos que são aprendidos e adquiridos ao
longo da sua carreira, com aportes teóricos, para que exista sentido entre a teoria e
sua prática.
Sobre a formação centrada na escola, Imbernón (2001) afirma que:
A formação centrada na escola envolve todas as estratégias empregadas
conjuntamente pelos formadores e pelos professores para dirigir os
programas de formação de modo a que respondam às necessidades
definidas da escola e para elevar a qualidade de ensino e da aprendizagem
em sala de aula e nas escolas. Quando se fala de formação centrada na
escola, entende-se que a instituição educacional transforma-se em lugar de
formação prioritária diante de outras ações formativas. A formação centrada
na escola é mais que uma simples mudança de lugar de formação.

A escola tem papel fundamental na formação dos docentes e, por
consequência, na efetiva construção de uma escola de qualidade, inserida no seu

tempo e comprometida com a formação mais ampla dos alunos, não só com formação
acadêmica, mas também com a formação humana.
Marcelo Garcia (1999) ao tecer reflexões sobre a formação de professores
concebe-a como um processo contínuo, sistemático e organizado, e esclarece que
essa tem de ser oferecida de um modo adaptado às necessidades de cada momento
da carreira profissional.
Para Marcelo Garcia (1999, p. 171) essa modalidade de formação centrada na
escola:
Consiste em adaptar uma perspectiva dialética que reconheça que as escolas
não podem mudar sem o compromisso dos professores, que os professores
não podem mudar sem o compromisso das instituições em que trabalham;
que as escolas e os sistemas são, de igual modo, independentes e
interactivos no processo de reforma; e que a educação apenas pode ser
reformada se transformar as práticas que a constituem.

Sob essa ótica o autor destaca a necessidade da existência: de uma rede
interna na escola, formada por professores com o objetivo de impulsionar inovações;
de uma gestão democrática e participativa em que os professores tomem decisões e
m questões relevantes para o desenvolvimento de projetos que visem aperfeiçoar o
trabalho.
Assim o desenvolvimento profissional se torna colaborativo e coletivo, onde
todos trabalham juntos, compartilhem decisões e reflexões acerca das escolhas que
serão tomadas no coletivo, tornando a gestão democrática, dando a devida
importância de cada sujeito envolvido no trabalho escolar.
Marcelo Garcia (1999) adverte que para essas características sejam
implementadas na Instituição Escolar, sua equipe (gestão e professores) deve ter
autonomia para tomar suas próprias decisões, como por exemplo, selecionar os
docentes mais “capacitados” para o tipo de projeto educativo e curricular que a escola
realiza; organizar o currículo, espaços e tempos segundo necessidades identificadas.
A ausência de autonomia dificulta o desenvolvimento profissional docente,
principalmente os iniciantes. Nóvoa (2006) afirma que há necessidade de uma
especial atenção aqueles que estão iniciando a docência, pois cuidamos muito mal
desse grupo ao oferecer-lhes “as piores escolas, [...] os piores horários, [...] as piores
turmas” (NÓVOA, 2006, p.14).
O autor ainda nos alerta sobre a urgência da construção de formas de
integração mais coerentes e harmoniosas, senão por consequência sobressairão as
dinâmicas de sobrevivência individuais que podem significar o “fechamento
individualista dos professores”, que é um limitador do desenvolvimento profissional e
da socialização profissional.
Nesse sentido, NÒVOA (2009) ressalta a necessidade de uma formação
continuada de professores construída dentro da profissão, baseada em uma
combinação de contributos científicos, pedagógicos e técnicos, mas que tem como
âncora os próprios professores, sobretudo os professores mais experientes.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A formação inicial bem-sucedida concede uma preparação do profissional
docente conduzindo sua atividade com segurança e garantia para efetuar progressão
em sua carreira além do sucesso como resultado de seu trabalho.

Mesmo que haja uma formação inicial desarticulada neste atual contexto, ao
qual é demonstrado em alguns estudos, como base realizada na formação inicial
pode-se considerar que o acompanhamento é árduo, mas não é impossível de ser
trabalhado.
Portanto é considerável um suporte na formação inicial valorizando seus
princípios e auxiliando em seu desenvolvimento profissional com trabalho da equipe
profissional experiente e capacitações, reuniões que garantem a qualidade do ensino
em busca da valorização profissional.
Este processo deve ser estudado e almejado em busca da inserção do
professor no processo de formação inicial para trazer garantia de segurança e
contentamento em sua profissão. Portanto o preparar é acompanhado no processo
de transformação no papel do professor envolvendo-o de uma forma integrativa e
segura de sua função no que tange sua profissão.
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RESUMO
Ao analisar os livros “A Hora da Estrela”, de Clarice Lispector, e “Propaganda Subliminar
Multimídia”, de Flávio Calazans, é possível evidenciar a relação das propagandas e os desejos
humanos. O objetivo do presente artigo é demonstrar como as empresas de publicidade estudam
profundamente o subconsciente e os anseios de seus consumidores, a fim de aplicá-los em suas
propagandas para influenciar em suas decisões. Bem como expor as reações e consequências do uso
deste gênero de propaganda exerce sobre o emocional desses consumidores, relacionando-as com o
consumismo e a depressão. E assim, alerta-los sobre essa falsa sensação de vida perfeita passada
pelas propagandas. Em especial as pessoas mais alienadas, pois com a crescente velocidade da
evolução da tecnologia a comunicação vem se tornando algo mais acessível, abrindo novos meios para
as propagandas entrarem no subconsciente e tomarem conta, cada vez mais, das opiniões e escolhas
da população, resultando num sofrimento desnecessário.
Palavras-chave: Propaganda subliminar; influências; consequências; emocional.

ABSTRACT
When analyzing the books "A Hora da Estrela", by Clarice Lispector, and "Propaganda
Subliminar Multimídia", by Flávio Calazans, it is possible evidence relations of advertising and human
desire. The purpose of this article is to demonstrate how advertising companies deeply study the
subconscious and the yearnings of their consumers in order to apply them in their ads to influence their
decisions. In addition to exposing the reactions and consequences of the use of the genus of
propaganda exerts on the emotional of these consumers, relating them to consumerism and depression.
And so, alert consumers about this false sense of perfect life passed by ads. Especially the most
alienated people because with the increasing speed of the evolution of technological communication
has become something much easier and accessible, opening new avenues for advertisements to enter
the subconscious and increasingly take into account the opinions and choices of the population,
resulting in unnecessary suffering.
Keywords: subliminal advertisement; influences; consequences; emotional.

1.

INTRODUÇÃO

Pode-se afirmar que, no decorrer dos anos, empresas publicitárias utilizam-se
de estudos sobre o subconsciente do ser humano, para a criação de propagandas que
instiguem os anseios da população em relação aos produtos presentes nelas. O
resultado dessa manipulação em massa é o sofrimento da população, devido à
incapacidade de alcançar os ideais de vida apresentados pela propaganda um
consumismo compulsivo.
O objetivo da propaganda é recriar e reproduzir a perspectiva e os sentimentos
dos receptores. Montando, assim, um cenário onde o espectador deseja estar e
sugerindo que a única forma de o alcançar seria adquirindo o produto apresentado.
Esse cenário nem sempre se concretizar na realidade do indivíduo apenas por ele ter
adquirido tal produto, causando frustração, sofrimento e uma sensação de vazio que
precisa ser preenchido de alguma forma.
Devido ao constante bombardeamento do subconsciente por propagandas que
incentivam e instigam o consumo, as pessoas acabam sucumbindo ao desejo de
consumir produtos sem necessidade, na esperança de que isso preencha o vazio que
se criou. Muitas vezes, nesse consumismo compulsivo, as pessoas acabam se
endividando, lhes causando mais sofrimento ainda.
Querendo ou não todos estão sujeitas as influências das propagandas, pois
sua mensagem pode ser captada quer em nível consciente ou inconsciente. Segundo
o livro “Propaganda subliminar e multimídia” “Quanto mais ininteligível se escreve,
mais poder se adquire”, pois, dessa forma apenas o subconsciente será capaz de
interpretar a mensagem, instigando a pessoa a realizar o que a propaganda propôs
indiretamente sem que tenha consciência disso.
O nível de instrução de um indivíduo define os níveis de alienação e
vulnerabilidade à determinadas mensagens. Enquanto a intencionalidade do emissor
define o nível de manipulação e indução à determinada atitude do receptor, provando
que esse método funciona mais eficientemente em pessoas mais alienadas, como
pode ser observado no livro “A hora da Estrela” de Clarice Lispector na personagem
de Macabéa.
2.

LIVROS

2.1 O íntimo humano aos olhos de Clarice Lispector
O livro “A Hora da Estrela”, escrito por Clarice Lispector, inicia-se com o escritor
Rodrigo S. M. em uma luta interna sobre contar ou não a história de Macabéa, a
personagem principal, sem haver muito o que relatar de seu triste cotidiano no Rio de
Janeiro, devido sua vaga e insignificante existência.
A história se desenrola intercalada com reflexões pessoais do autor, que ainda
reluta e relatar a história. A personagem Alagoana surge a partir de um encontro de
olhares entre ela e o escritor em uma rua do Rio de Janeiro. Ela que perdera os pais
ainda muito pequena e teve de ser criada por uma tia, da qual recebia pancadas na
cabeça por qualquer motivo com o pretexto de estar lhe educando. Não completou os
estudos, no entanto se tornou datilógrafa, apesar de escrever muito mal e cometer
inúmeros erros e se recusar a escrever corretamente certas palavras estrangeiras.
Com a falta de conhecido sobre o mundo e privações pela criação da tia,
Macabéa desenvolve um prazer por pequenas coisas, como o pouco conhecimento

que adquire ouvindo um pequeno rádio relógio de noite enquanto suas companheiras
de quarto dormem e observar vitrines, e se contenta com sua vida medíocre.
Em um dia de folga do trabalho, em que ela resolve dar um passeio, encontrase com Olímpico de Jesus, um nordestino, com quem começa um namoro sem graça
em que eles apenas conversam e passeiam. Na conversa ele fala sobre crescer na
vida e se tornar alguém, enquanto ela compartilha seu parco conhecimento adquirido
do rádio e faz inúmeras perguntas sobre assuntos insignificantes, dos quais muitas
vezes ele também não sabe a resposta, mas, para que não pareça burro, pensa em
uma ou apenas a xinga por falar de assuntos tão sem importância.
Durante uma visita ao trabalho de Macabéa, Olímpico conhece sua colega de
trabalho, Glória. Seduzido pela ilusão de uma vida melhor e com maiores
oportunidades junto a ela, ele abandona Macabéa, sem imaginar o quanto isso a
feriria.
Sua colega, com peso na consciência por ter roubado seu namorado, lhe paga
uma sessão em uma cartomante. Esta lhe revela um futuro maravilhoso, com um novo
amor estrangeiro que a tornaria uma estrela e a tornaria muito feliz.
Finalmente consciente de sua vida miserável, Macabéa sai da cartomante cheia
da esperança do futuro que lhe esperava. Tão distraída e estasiada, ela atravessa a
rua sem perceber o carro importado que vem em sua direção. Estirada na rua ela é
cercada de estranhos curiosos para ver o acidente, tornando-a pela primeira e última
vez em toda sua vida alguém digno de atenção, uma estrela como a cartomante havia
previsto.
2.2 Propaganda subliminar e seus aspectos
A obra escrita por Flávio Calazans e publicada pela Summus Editorial,
“Propaganda Subliminar Multimídia”, traz para o leitor desde a primeira experiência, o
funcionamento, o uso e os efeitos do subliminar nas propagandas e como nosso
cérebro reage a ela.
Segundo Calazans, a Propaganda Subliminar pode ser considerada a
propaganda invisível (2006, p. 25), complementando com o pensamento do autor, Carl
Jung diz que o subliminar são eventos que são perceptíveis abaixo da nossa
consciência e não conscientemente (Apud MLODINOW, 2012, p. 9).
O subliminar na propaganda pode ser utilizado em todas as formas de mídia,
como jornais, filmes e revistas.
Vivemos numa sociedade rodeada de publicidades, todas tentando
conquistar o consumidor a qualquer custo, usando de mensagens
subliminares a todo instante, e é essa disputa constante por maiores números
de vendas que começou a levar publicitários a usarem mensagens
subliminares em propagandas. (CHACON, 2008, p. 3)

O livro começa trazendo a primeira experiência dessa técnica, que ocorreu em
1956, durante a exibição do filme “Pinic”, as frases “Beba Coca-Cola” e “Coma Pipoca”
apareciam em uma velocidade de 1/3.000 segundos com a ajuda de um
Taquicoscópio, uma velocidade que o olho humano não consegue acompanhar,
somente o cérebro, o inconsciente codifica. Com esse experimento a compra de CocaCola e pipoca aumentaram 57,7% nos intervalos dos filmes. Após esse teste a
propaganda subliminar ganhou realmente um espaço na área de pesquisa e o
experimento foi citado por vários autores consagrados.

No decorrer da obra, Calazans nos apresenta técnicas utilizadas para a
realização da propaganda subliminar, como a Semiótica e o subliminar através do
som, trazendo um exemplo muito curioso sobre o Jingle criado por Zé Rodrix em 1989,
no Brasil, para a marca Chevrolet, que tinha o ritmo em 80 ciclos por segundo, que de
acordo com Rodix esse é o ritmo do batimento cardíaco que o recém-nascido escuta
da mãe durante a amamentação, com isso seu objetivo foi trazer para o Jingle o
mesmo sentimento do recém-nascido, que é o conforto e a segurança.
Calazans também nos conta sobre o Subtexto, Merchandising, o
funcionamento da mensagem subliminar em nosso inconsciente, o subliminar através
do cheiro, a escolha das cores e a Biomidiologia, que estuda os processos virtuaissemióticos-midiáticos da sociedade tecnológica, ou seja, os efeitos causados de
maneira fisiológica nas pessoas através da mídia. O autor traz um fato curioso, o caso
do desenho animado Pokémon, que no episódio “Computer Warrior Porigon” algumas
crianças do Japão, após assistirem ao desenho tiveram convulsões e outros com
sintomas de mal-estar. Isso ocorreu devido à velocidade de informação que o desenho
transmitia por segundo. O mesmo efeito ocorre quando uma pessoa apresenta
agressividade após assistir a um filme de terror.
O livro finaliza com outras curiosidades em relação ao seu tema principal, como:
Mensagem Subliminar na música Backward Masking, quadro sinótico, teste de
Rorschach e também pesquisas de opinião pública.
3.

CONCEITO DE PROPAGANDA

O termo propaganda deriva da ação e o efeito de dar a conhecer algo. A
informação transmitida mediante a propaganda tem como objetivo seduzir os
potenciais compradores de um produto ou subscritores de um serviço, embora
também possa estar destinada a reunir adeptos por uma causa ou campanha que
visam a influenciar a pessoa ou público com algum tipo de objetivo seja ele político,
religioso ou civil.
O significado de “propaganda” tem origem do latim “propagare”, se referindo às
coisas que precisam ou devem ser propagadas como ideias, teorias, notícias ou até
mesmo o conhecimento pelos múltiplos canais.
Definição 1 – Divulgação de uma ideia, crença, religião. Exemplo: Trabalho de
propaganda da Igreja Católica; 2 – ação de exaltar as qualidades para um grande
número de pessoas. Exemplo: fazer a p. de um candidato político.
Entretanto, propaganda tende a ser usado como sinônimo a publicidade, do
latim “publicus” significando a ação de transformar um fato em público. Na prática
tanto a propaganda quanto a publicidade adquirem o mesmo significado. Neste
sentido, a propaganda pode transmitir-se pela televisão, pelo rádio, revistas, internet,
ou até mesmo em cartazes nas vias públicas. Todas as empresas que queiram dar a
conhecer um produto ou serviço, devem fazer propaganda para chegar aos
consumidores, tendo necessariamente um processo de comunicação e um processo
de persuasão.
De acordo com Demartini (2001) “a propaganda é uma expressão onde uma
determinada opinião por indivíduos ou grupos, deliberadamente orientada a influir
opiniões ou ações de outros indivíduos ou grupos para fins pré-determinados”.
Podemos defini-la também como uma persuasão organizada, onde ela é o controle
da informação e manipulação. Para compreendermos melhor, voltamos um pouco no
tempo onde ela foi originada, em períodos onde o catolicismo ideológico e político

nascia ameaçado pela influência de ideias luteranas.
A larga história da Igreja Católica está ligada com o inextricável trabalho das
organizações da propaganda. O Colégio de Propaganda, organizado em
1622 para difundir a fé, se acredita que gastou ao redor de quatro milhões de
dólares, no século XIX.” (DEMARTINI, 2001. Apud, LASSWELL,1960, p.6)

Com isso, no século XIV foi criada a Ordem dos Predicadores para o combate
de simples pregadores até a heresia albigense, tendo como objetivo a conversão dos
infiéis. Por fim em 1662, Gregório XV fundou a Sacra Congregatio de Propaganda
Fide, pela CID Constituição Incrustabili Divinae. (DEMARTINI,2001, p. 6). A força em
que a proliferação da fé católica se expandia Lasswell faz a seguinte citação:
O “plenitudo potestatis” do Papa, um dos meios que a igreja católica pôs em
ação para impedir e contra-atacar a influência do luteranismo e, ao mesmo
tempo, proporcionar a expansão do catolicismo entre os “infiéis.
(DEMARTINI, 2001. Apud, LASSWELL, 1960, p. 6)

Todavia quando falamos sobre influência, logo utilizamos o conceito que está
associado à mensagem que se divulga a partir de um certo setor com a intenção de
influenciar os valores ou a conduta dos cidadãos. A propaganda supõe tentar
persuadir com uma intenção política ou ideológica. Um exemplo deste tipo de
propaganda costuma ter lugar em guerras e conflitos como relatado acima.
4.

SUBLIMINARIDADE NA PROPAGANDA

Diz-se subliminar o que não está explícito, ou seja, uma mensagem não
compreensível na sua totalidade (passada às escondidas). A mensagem se transmite
oculta da compreensão consciente do receptor, com o objetivo de influenciá-lo sem
que ele tenha a ciência disso.
O interesse dos psicólogos pelo subliminar teve início já no final do século
dezenove e começo do século vinte. Nos primeiros estudos, as pessoas simplesmente
eram questionadas sobre o que elas eram ou não capazes de perceber. Por exemplo,
estímulos visuais tais como letras, dígitos ou figuras geométricas eram apresentados
a uma distância que os observadores afirmavam não ver ou não compreender os
pontos manchados. Da mesma forma, estímulos auditivos tais como nomes e sílabas
eram pronunciados num volume tão baixo que os observadores alegavam não serem
capazes de ouvir som algum. Para testar se estes estímulos visuais e auditivos
poderiam ser percebidos, apesar das declarações contrárias dos observadores, foi
solicitado a eles que arriscassem palpites. Por exemplo, se metade dos estímulos
eram letras e metade dígitos, era perguntado se o que estava sendo apresentado era
uma letra ou um número. O resultado obtido mostrou que os palpites dos
observadores resultaram em mais acertos do que se poderia esperavam. Em outras
palavras, apesar das declarações dos participantes seus palpites indicavam que eles
de fato haviam assimilado informações suficientes para que seus palpites fossem
corretos.
A transformação de milhões de pessoas em uma massa “gregária” e
“embrutecida” que formam os indivíduos heterodeterminados e que
caracterizam segundo nossos autores, a sociedade de consumo, chama-se
“massificação”. Ela é o resultado de dois fatores que cumulam sua ação de
se agravam mutuamente por uma espécie de círculo vicioso irresistível(...)
(MUCCHIELLI, 1978, p. 8)

As mensagens subliminares foram analisadas de vários ramos da ciência,
esclarecendo a comprovação dos seus efeitos no comportamento humano. Partindo
deste pressuposto, constata-se que o subliminar é uma questão complexa de coerção
que pode envolver os cinco sentidos, desdobrados nas múltiplas linguagens,
veiculados nos suportes midiáticos, inclusive como propaganda oculta. A psicologia
afirma que tais mensagens não estão no âmbito da consciência, embora, por repetição
ou outros procedimentos, consigam alcançar o subconsciente, alterando as emoções,
as vontades e opiniões, prejudicando a vontade livre e consciente, estimulando a
sociedade de consumo principalmente, pois o subliminar atua abaixo dos limites da
percepção humana.
5.

REAÇÕES PSICO-SOCIAIS

O ser humano, em características naturais e reais, apresenta um
comportamento bio-fisiológico que retrata acerca de suas necessidades vitais.
Confrontando a contemporaneidade adjunta à evolução humana e integração
social, se reflete a publicidade e a propaganda como um meio comercial de
aproximação da massa entre o universo das ideologias propagandistas que é
totalmente paralelo à vivência da existência, em que se encontra o universo real,
totalizado em suas diversas e inúmeras ferramentas com estratégias de manipulação,
que nesse sentido, capturam e destrincham as necessidades fisiológicas humanas e
as rebaixam ao alicerce das necessidades de consumo, que são as necessidades
buscadas atualmente por grande parte da população. Esquece-se do que é realmente
importante para atender as necessidades humanas e almeja-se apenas uma vida
idealizada dentro das propagandas com disseminação das grandes marcas do
comércio mundial. “No mundo sob a égide capitalista, seus operadores atuam em dois
extremos convenientes: o real e o ideal. ” (MARANHO; RIBEIRO, 2007/2008, p. 6).
Segundo Costa e Mendes (2012, p. 3) o conceito de publicidade “[...] se
apresenta mais operacional do que teórico.”, sabendo-se que “[...] compreende o
alcance de lucros, por meio de produtos e/ou serviços, além da propagação de
crenças e valores veiculados pelo anunciante.”, logo, estritamente junto com as
publicidades, dentro dos mais variados anúncios, as crenças e os valores são trazidos
e difundidos dentro das casas, nas ruas, nas empresas, nos locais de convivência
social, visando o lucro, sem ao menos despertar o interesse pela vida das pessoas
que consomem tais produtos, gerando uma barreira entre satisfazer o cliente e
verificar se a satisfação foi alcançada.
Hennigen e Costa (2009) mencionam que um “encontro” com o público
acontece apenas pela pesquisa de mercado com intenção de criar publicidades sendo
que a mesma em seu âmbito funcional acadêmico não estuda a recepção de suas
criações pelo público. Assim dizendo, “a publicidade só tem se (pre)ocupado em
qualificar uma das dimensões da comunicação, o pólo da emissão ou a expressão.”
(HENNIGEN; COSTA, 2009, p. 121).
Propagandas e publicidades começam a ditar para a sociedade como devem
suprir suas ditas “atuais necessidades” apenas incentivando a comprar e consumir
cada vez mais. “De tanto oferecer imagens de bem-estar, a publicidade chega a propor
estilos de vida aos indivíduos. ” (COSTA; MENDES, 2012, p. 4). As ideologias
penetram e aguçam o íntimo individual, despertando desejos e sentimentos. Para
Costa e Mendes (2012) aqueles que anunciam usam de estratégias para alcançar o

público gerando fins lucrativos, mantendo a intenção da divulgação dos aspectos
positivos inerentes ao produto, para que os compradores escolham a partir das
necessidades e desejos.
O indivíduo se desprende de suas realidades e dificuldades por momentos, e
no mesmo instante os produtos começam a suprir, ideologicamente e
superficialmente, as necessidades. “[...] o convite a uma felicidade instantânea seria
destinado a fazer os indivíduos esquecerem as dificuldades de seu cotidiano.”
(COSTA; MENDES, 2012, p. 5). Tudo se é levado para uma conação embasado no
estudo das necessidades, buscando o inconsciente, muitas vezes coletivo através da
convicção. Ainda nesta convicção, Brittos e Gastaldo (2006, p. 125) afirmam que a
publicidade e a propaganda não se apresentam ambíguas por terem seu espaçotempo delimitado, intencionando leituras e compreensões quase que instantâneas
pelo público.
Estabelecendo critérios para a avaliação do indivíduo, observa-se que todo
indivíduo se integra em uma carência ou dependência. Segundo Rocha (1995, apud
MARANHO; RIBEIRO, 2007/2008, p. 7), em todos os anúncios ocorre uma “denúncia
de uma carência da vida real”. A partir do momento que essa carência é destinada a
não fazer mais parte da vida humana por meio do consumo, reafirma-se a questão de
que o capitalismo se prende ao simples ato de produzir para suprir necessidades
criadas pelo homem, que não sejam as naturais e racionais. No livro “Propaganda
Subliminar Multimídea” de Flávio Calazans, menciona-se os escritos de Al Ries e Jack
Trout em “Marketing de Guerra” (1986), em que se usam as estratégias militares de
guerra para fins empresariais. Calazans (2006, p. 219) cita que:
A guerra psicológica compreende todas as modalidades que visam afetar a
saúde mental dos inimigos, abalando subliminarmente o moral das tropas,
empregando a propaganda e os meios de comunicação orquestrados para
atingir o ponto fraco de todos os homens: a emoção.

Tomando-se com base uma grande vertente desse grande conceito abordado
pela propaganda e publicidade, temos a violência estrutural, muito bem conceituada
por Boulding (1981, apud NETO; MOREIRA, 1999) reconhecendo que a violência
estrutural é marcada na violência comportamental, nas estruturas de organização e
institucionalização pela família e nos sistemas de economia, cultural, político, gerando
opressão à parte da população que não tem “vantagens da sociedade” fardando-as
de vulnerabilidade e sofrimento.
Considerando todos os aspectos característicos da manipulação e
consumação da emoção individual compensada em um alto nível de consumismo
desenfreado, deve-se capacitar o ser humano cada vez mais na educação, movida
em seus diversos ramos, fazendo com que a mesma caminhe junto aos meios de
comunicação e integre o pacote de ensinamentos que o homem tem por direito
garantido, quebrando todas as correntes que bloqueiam o ensino-aprendizado.
Assim, que possibilite e desperte o senso crítico e a consciência crítica para um
distanciamento do que se entende por concepção de marketing, consumismo,
violência estrutural e excesso de desejos no lugar das necessidades. Margarida
Kunsch, em seu livro “Comunicação e Educação: Caminhos Cruzados” (1986) já dizia
que para formar a consciência crítica é necessário que os processos educativo e
comunicativo caminhem juntos para gerar uma transformação diminuindo a
manipulação ideológica dominante.
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RESUMO
A presente pesquisa trata de um trabalho interdisciplinar entre dois cursos (Design e Letras) de
uma instituição privada localizada no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Para sua realização,
trabalhou-se acessibilidade da literatura regional, especificamente da obra Água Funda, de Ruth
Guimarães, por meio da arte de xilogravura. A abordagem é de cunho descritivo e qualitativo. Por fim,
é apresentado um produto da junção disciplinar, visando apresentar a acessibilidade artístico-literária
por intermédio de um trabalho factível.
Palavras-chave: cordel; Ruth Guimarães; interdisciplinar; literatura regional; xilogravura.

ABSTRACT
The present research deals with an interdisciplinary work between two courses (Design and
Letters) of a private institution located in Vale do Paraíba, in the interior of São Paulo. For its
accomplishment, work was done accessibility of the regional literature, specifically of the work
DeepWater, of Ruth Guimarães, through the art of woodcut. The approach is descriptive and qualitative.
Finally, a product of the disciplinary junction is presented, aiming to present artistic-literary accessibility
through workable work.
Keywords: cordel; Ruth Guimarães; interdisciplinary; regional literature; woodcut.

1. INTRODUÇÃO
A presente pesquisa discorre sobre um trabalho interdisciplinar fruto de uma
parceria entre os Cursos de Design e de Letras de uma Instituição privada localizada
no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Para sua realização, visou-se à
acessibilidade da literatura regional por meio da arte de xilogravura e da adaptação
em cordel.
A temática para elaboração dos cordéis foi a obra Água Funda (1946) da
escritora vale paraibana Ruth Guimarães. Posteriormente, os cordéis foram
confeccionados em formato de livretos com ilustração em xilogravura.
Do ponto de vista teórico, para tratar da escritora Ruth Guimarães e de sua
obra Água Funda, o trabalho fundamentou-se em análises de Cândido (2003) e
Antônio (2015). Para tratar da xilogravura, embasou-se em Costella (2006) e em
Maxado (1982) e, para tratar da literatura de cordel, baseou-se em Marinho (2012).
A poesia de cordel é um importante meio de comunicação e expressão,
compõe-se de frases, de linearidade e de um discurso temporal e rimas de palavras
para narrar um fato ou contar uma história. Da mesma forma, a xilogravura consiste
em um meio de comunicação, no entanto se dá por meio da reprodução de imagens
feitas sobre uma prancha de madeira e com o auxílio de goivas.
Assim, atento a essas formas de comunicação e a necessidade de difusão
artística, o presente trabalho justifica-se acadêmica e socialmente. Isso porque traz
contribuições para a Academia, ao colocar à disposição uma abordagem
interdisciplinar, e para a sociedade, ao propiciar um relato de disseminação artística
viável.
Por fim, quanto aos objetivos deste artigo, cumpre ressaltar que a pesquisa
teve por escopo descrever a confecção de um produto da experiência compartilhada
entre os cursos mencionados. Especificamente, buscou-se apresentar um trabalho
factível de acessibilidade artístico-literária.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 A Literatura
A literatura consiste em registros de povos em diversos períodos da história,
que caracterizam e marcam o espaço-tempo em que viveram.
Em uma entrevista concedida a estudantes da pós-graduação da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Bosi (2012) disse sobre a autonomia literária: (...)
não há nada que seja específico, tudo tem relação com o outro, que é um outro que o
transcende. (BOSI. 2012, s/d)
Segundo Bosi (2012) o exercício no campo da literatura, assim como na arte,
vai além de suas funções específicas (individuais) ao encontro de ações de formação
e representação da cultura de um povo.
Assim, como muitas formas de expressão humana, a literatura reflete a
sociedade em que está inserida. Para Cândido (2006, p. 31): “A atuação dos fatores
sociais varia conforme a arte considerada e a orientação geral a que obedecem as
obras. Estas — de um ponto de vista sociológico — podem dividir-se em dois grupos,
dando lugar ao que chamaríamos dois tipos de arte, sobretudo de literatura.”
Dentro da literatura regionalista, Guimarães faz, como alguns autores
modernistas, a exposição da identidade cultural de sua região, nesse caso, a cultura

caipira. Em uma entrevista ao jornal da União Brasileira de Escritores (UBE), a autora
discorre:
A minha literatura é regionalista, porque eu sou caipira. O escritor regionalista
tem que ser uma pessoa do povo, que vive o que o povo vive, e que tenha
burilado sua linguagem a ponto de ser capaz de transmitir com fidelidade e
apuro linguístico a maneira de pensar e de viver do homem do povo. Eu sou
caipira. Eu vivi a cultura da cidade pequena, e contei uma história (no
romance Água funda, de 1946) que respeita o pensamento e a linguagem
caipira. E não só isso, mas respeitando a maneira do caipira de contar uma
história, a sua maneira de pôr a linguagem (GUIMARÃES, 2013, p. 14).

2.2 Ruth Guimarães – autora de Água Funda (1946)
Ruth Guimarães Botelho, filha de Cristino Guimarães e Maria Botelho,
nasceu em Cachoeira Paulista – SP, no dia 13 de junho de 1920. Estudou nas cidades
de Cachoeira Paulista, Lorena, São Paulo, Guaratinguetá e formou-se em Letras
Clássicas pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São
Paulo. Trabalhou em diversas editoras como revisora, tradutora, escreveu artigos,
crônicas e críticas literárias para jornais e revistas. Segundo Antônio (2015, p. 4):
Uma das mais expressivas dualidades pode ser assim apresentada: de um
lado, a romancista de Água Funda (1946) [...] autora que se reconhece e
reitera sua identidade no pertencimento à literatura regionalista, à cultura
caipira do Vale do Paraíba; de outro lado, a tradutora erudita, a latinista que
faz uma admirada tradução de O asno de ouro, de Apuleio, estudada em
diversas universidades, tradutora também de autores clássicos franceses,
como Balzac e Daudet, assim como autora de um dicionário de mitologia
grega, adotado em muitas faculdades.

Foi discípula de Mário de Andrade que a influenciou nos estudos sobre folclore
e literatura popular. Em 1946, Guimarães publicou sua primeira obra pela Editora da
Livraria Globo, chamada Água Funda. Esta obra recebeu bastantes elogios. Segundo
Candido (2003, p.7), “exprime bem o equipamento cultural e a visão de mundo de
Ruth Guimarães, prosadora de qualidade e conhecedora profunda da cultura popular
brasileira”.
Em Água Funda, tem-se o cenário de uma típica cidade pequena do sul de
Minas sofrendo com as mudanças da vindoura globalização do século XX, ou seja,
com pessoas sendo substituídas por máquinas, carroças e cavalos por carros e
caminhões, dentre outras circunstâncias desta nova era; porém, dentre estes
acontecimentos temos os personagens e seus problemas e angústias.
2.3 Contexto regional
O Vale do Paraíba é rico em seu complexo de conhecimento, crenças, arte,
costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos devido à presença do colonizador,
do índio e da influência africana (MAIA, 2001) Essas presenças De acordo com Maia
(2001, p. 31) “tiveram, como resultado, uma rica cultura ligada à maneira de sentir, de
pensar, de viver e de agir de seu povo.” Há na literatura de Ruth Guimarães a
valorização da cultura regional vale-paraibana por meio do caipira, seus mitos,
crenças e fala. Desta forma, “podemos sentir, assim, a realidade viva de uma região,
com sua natureza, os seus costumes, os seus tipos humanos e também a magia
insinuante dos mistérios que a mitologia popular exprime” (CÂNDIDO, 2003, p.9).

2.4 A literatura de cordel
Ascendente da cultura portuguesa, o cordel brasileiro constrói-se na virada do
século XIX. Nesse período, um contexto rural, precário e excludente movimenta
homens nordestinos para as grandes cidades. Inicialmente, não se classifica como
um gênero literário reconhecido. Apenas, depois é reconhecido, sendo divulgado pela
classe média para os não-letrados. Para Marinho (2012, p.19), “no Brasil, [...] os
folhetos eram consumidos coletivamente” e produzidos pela massa de migrantes da
classe pobre. Tal necessidade de uma produção popular se faz à medida que o
universo de experiências passa transpor para o papel a história de um povo que
carrega consigo não só seu sofrimento, mas, também, as influências de sua identidade
cultural.
2.5 A xilogravura
A xilogravura é uma técnica milenar de reprodução de imagem iniciada durante
a Idade Média. Consiste em gravar sobre uma prancha de madeira um desenho em
relevo com auxílio de goivas (COSTELLA, 2003).
As xilogravuras são feitas pela impressão (sobre o papel ou outro suporte) de
uma matriz entalhada em madeira. Por sua aparente simplicidade, a
xilogravura é a mais espontânea das técnicas gráficas. Da simplicidade,
porém, ela permite nascer uma formidável riqueza em arte, dotada de
encantos sem fim. (COSTELLA, 2003, p.9.)

Depois de anos de altos e baixos dentro de nossa cultura, a xilogravura voltou
a ganhar notoriedade com o paraibano Francisco Firmino de Paulo, conhecido como
Rufino, que, ajudado por sua família, imprimiu folhetos ilustrados. Isso gerou uma
maior visibilidade e gradativamente a xilogravura passou a ganhar força novamente e
a cada vez mais fazer parte daquela cultura nordestina. Entre os maiores
pesquisadores desta técnica tem-se Franklin Maxado, que se aprofundou em toda a
história que envolve este método de ilustração e formulou questões, trouxe respostas
e documentou tudo o que descobriu em suas pesquisas, permitindo uma visualização
do quão grande é esta cultura milenar, este modo de expressão artística.
A ilustração pode narrar, representar, explicar, acompanhar, interpretar um
texto, ou seja, é um meio de linguagem, o qual pode apropriar-se de diversos estilos
para atender a um objetivo comunicacional. Mas dificilmente possui uma única função.
3. METODOLOGIA
O presente artigo é cunho bibliográfico e de abordagem qualitativa. Assim, foi
feita uma descrição de como se deu a confecção do poema de cordel, bem como da
ilustração e do livreto.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A obra de Ruth Guimarães, “Água Funda” (1946) reflete na contemporaneidade
o surgimento de variações baseadas na constituição de um discurso já elaborado,
embebido de conceitos histórico-sociais.

Já o veículo de apresentação do poema, o livreto de cordel, apresentou a
xilogravura como capa. A imagem criada acompanha de forma poética o texto verbal
e amplia a experiência estética, tão necessária ao aprendizado.

4.1 O Cordel
CORDEL DUPRA apresenta:
“SINHÁ LADEIRA ABAIXO”
De sinhá Carolina vou te contá,
feita madame, rica!
Pra seu fim,
fo-se apaixuná.

O distino da dondoca,
custurado já estava.
Aprumada ela descia,
a ladeira que afundava.
Sinhazinha sua cria,

Sua fremosura, encantou o desavisado.
Foi assim que sucedeu:
- O sinhô não sabe nada!
Entendeu-se por amado.

boba não havia de sê.
A fruta do quintal do vizinho,
o capataz quis comê.

O enlace dos pombinho,
começara com fuguete.
Uma semana de festança,
muita comilança.
Acabara além-porrete.

Dura que nem pedra,
que nem água não moleceu.
Ficou rainha solitária,
esquecida naquele breu.

Muié, quarque servia.
O sinhô, na farra noite e dia.
Deu-se cara co’a Porca de sete leitões,
pois andava atrais de quanta saia
aparecia.
Um presságio foi sonhado,
triste fim do desgraçado.
Mas ‘bem feito’ ao mulherengo,
na pirambera estava de pescoço
quebrado

Expulso de outra terra,
o moço se apresentô.
Olhos de cobra e fivelas de prata.
Pela riqueza ela se apaixonô.
A dona deu tudo de si;
Pro moço se entregô.
Enfiou sua vida na mala,
e de Olhos D’água seus passo levo
Nesta vida tudo passa,
nossa sinhá também passô.
Como canoa em água funda
nossa história se findô.”
Vieira e Hajar (2018)

O cordel Sinhá Ladeira Abaixo pretende fomentar a leitura por meio da
literatura popular, tornando cogniscível “Água Funda” (RUTH GUIMARÃES, 1946).
Entretanto, o prazer da leitura pelos textos populares não direciona a “uma tendência
[...] de cultivar a facilitação, de eliminar o esforço pessoal, o trabalho de compreensão”,
afirma Marinho e Pinheiro (2012, p. 128). Ou seja, o cordel em questão não banaliza
o processo da leitura da fonte de adaptação, mas divulga e cria uma relação entre
gêneros textuais (romance em prosa e cordel em verso). Mantendo-se no campo
literário, a adaptação expõe ao público possibilidades de leitura. Tal processo atua
como mecanismo de acessibilidade.
Na contemporaneidade, o cenário do público leitor no Brasil alimenta uma das
formas de divulgação e estímulo alternativo à literatura, a adaptação. Segundo o
Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF), cerca de três em cada dez brasileiros
(entre 15 e 64 anos) podem ser considerados alfabetizados funcionalmente. A partir
da respectiva carência da compreensão de textos complexos e também de obras
literárias, mobiliza-se o processo de acessibilidade no campo da leitura. “As
adaptações para versos – em folhetos ou em livros – vêm ganhando força neste início
de século XXI.” (MARINHO; PINHEIRO, 2012, p. 116), apontando de certa forma que
esse viável caminho de disseminar a leitura será uma crescente metodologia. Em
relação ao cordel adaptado, o direito e o interesse de leitor aproximam abordagens de
avaliar a obra original.
Ruth Guimarães em sua obra “Água Funda” (1946) revela um cenário rural no
qual o indivíduo de seu contexto é protagonista. A seleção da obra para adaptação
parte da reaproximação dos ascendentes da cultura caipira a sua identidade. Por
conseguinte, o cordel “Sinhá ladeira a baixo” constrói-se na divulgação de outra
metodologia atrativa, a linguagem popular de núcleo caipira e a alçada aos meios
humorísticos. Sempre preservando a narrativa original do romance, o texto adaptado
em verso dá visibilidade ao drama da personagem Sinhá Carolina. O trabalho em
questão não segue os padrões normativos gerais do cordel, ou seja, em vez de
sextilha (estrofes com seis versos) e redondilha maior (sete sílabas poéticas) com
rimas no segundo, quarto e sexto verso; a produção do cordel projetou-se aos moldes
conceituais de rima toada, conteúdo e familiarização de sabedoria e histórias
populares.
4.2. A Ilustração de Capa em Xilogravura e o livreto
A linguagem da xilogravura é um importante meio de comunicação e
expressão, assim como a poesia de cordel, sendo uma das facetas nas ilustrações
(MAXADO, 1982).
O procedimento iniciou-se com a interpretação de texto e, a partir disso, a
organização de ideias para interpretar os poemas por meio de ilustrações. O desenho
criado no papel foi passado para a madeira e com o auxílio de ferramentas cortantes,
as goivas, foram retiradas as áreas em negativo formando depressões e fissuras
destacando, em alto relevo, o desenho a ser impresso, como demonstrado na figura
1.

Figura 1: Processo de esboço, entalhamento e impressão.

Fonte: Cartier, 2018.

Diante da história da personagem, a ilustração criada coloca em primeiro plano
a protagonista com uma lágrima escorrendo em seu rosto, justificando sua tristeza
motivada por abandono, falta de amor e incertezas em uma terra que se modificava.
Na figura 2, pode-se observar que as pontas dos cabelos transformam-se em um rio
sobre o qual uma canoa carregando uma mulher em seu interior boia, ilustrando a
metafórica “água funda” que é a vida da personagem e a vida em um todo. Abaixo, há
a representação da fazenda Olhos D’Água com a estrada em destaque logo abaixo
para dar a sensação de movimento, saída. Atrás do desenho de Sinhá Carolina temse um homem que representa ao mesmo tempo os homens que passaram por sua
vida e o influenciaram.
Figura 2: Xilogravura

Fonte: Cartier, 2018.

Quanto ao livreto, apresentado a seguir na figura 3, foi feito em formato de
dobradura sanfona, transformando-se em um pequeno livro de fácil abertura por meio
de dobras. A impressão foi realizada em papel sulfite de 75g comum, assim como é
feito comumente em cordéis e com uma diagramação igualmente simples feita pela

fonte Adobe Devanagari4 Regular, tamanho 6,3 e no software Illustrator5, da Adobe.
A capa feita originalmente em uma folha A3 foi escaneada e redimensionada para o
tamanho do livreto, sendo colado num pedaço de mdf6 para seu suporte, sendo este
mdf o suporte de todo o livreto o qual é simples, rústico e inova o formato do cordel
tradicional, como exibe a figura 4.
Figura 3: Livreto pronto

Fonte: Cartier, 2018
Figura 4: Livreto pronto

Fonte: Cartier, 2018

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho possibilitou um diálogo entre duas disciplinas de cursos distintos,
tendo como resultado o desenvolvimento de um produto único, o qual propiciou
diferentes experiências. Somado a isso, evidenciou-se a acessibilidade factível a
obras de cunho artístico literário.
Espera-se que a prática pedagógica apresentada possa motivar o surgimento
de outros que viabilizem o acesso aos bens artísticos e culturais, contribuindo, assim,
para a difusão de obras, sobretudo as regionais.

4

Adobe Devanagari: fonte da Adobe Systems Incorporated.
software: programa de computador.
6
MDF: medium density fiberboard ou “chapa de fibra de madeira de média densidade”.
5
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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo realizar um levantamento de dados, a partir de revisão
bibliográfica integrativa em artigos científicos publicados entre 2010 e 2017, a fim de identificar os
fatores que influenciam a satisfação profissional da equipe de enfermagem no ambiente de trabalho, e
propor métodos de melhoria nas condições de trabalho desses profissionais. Os resultados
demonstraram que os fatores que interferem na satisfação no trabalho dos profissionais de enfermagem
no ambiente hospitalar são a insatisfação com a remuneração, ausência de reconhecimento e
valorização profissional, relacionamento interpessoal, suporte da chefia, longas jornadas, sobrecarga
das atividades, falta de materiais, abalos emocionais e físicos. Sugere-se a implantação de políticas e
estratégias institucionais das empresas, visando a satisfação dos profissionais de enfermagem,
reconhecendo e valorizando os serviços prestados, uma vez que o trabalho realizado com satisfação,
reflete na melhoria qualidade dos serviços prestados e na qualidade de vida dos profissionais de
enfermagem.
Palavras-chave: Trabalho; satisfação no trabalho; enfermagem.

ABSTRACT
The objective of this study was to carry out a data collection from an integrative bibliographical
review of scientific papers published between 2010 and 2017, in order to identify the factors that
influence the professional satisfaction of the nursing team in the work environment, and to propose
methods improvement in the working conditions of these professionals. The results showed that the
factors that interfere in nursing professionals' job satisfaction in the hospital environment are
dissatisfaction with remuneration, lack of recognition and professional appreciation, interpersonal
relationship, support of the bosses, long journeys, overload of activities, lack of materials , emotional
and physical shocks. It is suggested the implementation of institutional policies and strategies of the
companies, aiming the satisfaction of nursing professionals, recognizing and valuing the services
provided, since the work done with satisfaction reflects in the improvement of the quality of services
provided and the quality of life of the professionals of nursing.
Keywords: Job; job satisfaction; nursing.

1.

INTRODUÇÃO

O trabalho é uma atividade fundamental na vida do ser humano, por meio dele
é possível suprir as necessidades básicas e as mais elevadas, como desejos e
realizações (GARRIDO, 2009). Quando o empregado tem a totalidade de sentimentos
bons quanto às atividades que realiza em seu trabalho, e recebe reconhecimento do
seu empenho, pode-se dizer que ele trabalha com satisfação. Quanto maior a
satisfação no trabalho, maior é o esforço do profissional em realizar bem suas
atividades (NUNES et al, 2010).
A satisfação no trabalho pode afetar diretamente no bem-estar do colaborador,
bem como na sua permanência em determinado emprego. Profissionais satisfeitos,
ou que apresentam alto nível de contentamento com relação às suas funções, faltam
menos ao trabalho, apresentam maior produtividade e bom desempenho, bem como
tendem a permanecer mais tempo na empresa (SIQUEIRA, 2008; SIQUEIRA;
GOMIDE JUNIOR, 2004).
Segundo Chiavenato (2010), para que haja a satisfação no trabalho, o
trabalhador deve ter contentamento com o trabalho desempenhado, oportunidades de
crescimento, o reconhecimento e liberdade de operar, remuneração e benefícios
adequados, relacionamento interpessoal, ambiente seguro de trabalho e a
estabilidade entre área profissional e pessoal.
Com relação aos profissionais de enfermagem, o trabalho é considerado difícil,
devido ao fato de lidar com o cuidado ao próximo, e de ser realizado com cooperação
de uma equipe de profissionais do setor da saúde. Os enfermeiros exercem suas
funções em condições que há tempo é considerada imprópria, devido às condições
do ambiente e das atividades executadas. O enfermeiro convive com a dor e o
sofrimento dos pacientes, com desgaste físico e baixa remuneração, fatores que
refletem de forma negativa na qualidade do serviço prestado (MOREIRA et al., 2013;
MARCITELLI, 2011).
É essencial entender que, no ambiente de trabalho, a satisfação não provém
somente da condição do salário e benefícios proporcionados ao colaborador, mas
também do reconhecimento, elogio, consideração, liberdade de expressão,
relacionamento com a equipe de trabalho e supervisão de qualidade. A insatisfação
pode provocar as ausências no trabalho e as expectativas não respondidas da equipe
de enfermagem, podem refletir no cuidado do enfermeiro com o paciente, ou seja, na
qualidade do serviço prestado pelo profissional da saúde (REGIS E PORTO, 2011;
BATISTA et al., 2005; ROCHA, 2004). Neste contexto, essa pesquisa teve como
objetivo realizar um levantamento de dados, a partir de revisão bibliográfica integrativa
em artigos científicos, a fim de identificar os fatores que influenciam a satisfação
profissional da equipe de enfermagem no ambiente de trabalho, bem como, propor
métodos de melhoria nas condições de trabalho para esses profissionais da saúde,
visando consequentemente, a melhoria da qualidade de vida.
2.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão integrativa da literatura, tendo como finalidade
sintetizar resultados adquiridos a respeito de um determinado tema. A coleta de dados
foi feita a partir das revistas científicas Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online

(MEDLINE), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Red de Revistas Científicas
de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc) e a Base de Dados de
Enfermagem (BDENF).
O levantamento bibliográfico do estudo levou em consideração a seguinte
pergunta-problema: "Quais são os motivos de insatisfação profissional da equipe de
enfermagem em um hospital?". Foi utilizado como critério de inclusão e exclusão, o
ano de publicação dos artigos científicos, compreendendo o período entre 2010 e
2017. A coleta de dados iniciou com a leitura do material selecionado e o registro das
informações extraídas das fontes. Para organização dos dados obtidos foi montada
uma planilha composta por autores e ano de publicação, titulo do trabalho e os fatores
que interferem na satisfação no trabalho dos enfermeiros, de acordo com a discussão
de cada trabalho avaliado. A partir desses dados foi montada uma segunda tabela
destacando os fatores que influenciam a satisfação no trabalho dos profissionais de
enfermagem em um hospital. Posteriormente, foi realizada a categorização
considerando o enfoque principal do trabalho, seguido de discussão do tema.
3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para verificação dos fatores que interferem na satisfação no trabalho dos
enfermeiros em um hospital, foram analisados dez artigos, de acordo com a perguntaproblema e os critérios de inclusão previamente estabelecidos, ou seja, os artigos
científicos relacionados ao tema e publicados entre os anos de 2010 e 2017. Na
Tabela 1 estão apresentados, os trabalhos relacionados aos fatores que interferem na
satisfação no trabalho dos profissionais de enfermagem, bem como os autores e o
ano de publicação.
Tabela 1: Resultado da pesquisa relacionada aos fatores que interferem na satisfação no trabalho
dos profissionais de enfermagem em um hospital, destacando os autores, ano de publicação e título
do trabalho.
Autores e Ano de
publicação
JEONG;
KURCGANT,
2010.

Nome do Artigo

Fatores que interferem na satisfação no
trabalho dos profissionais de enfermagem

Fatores de insatisfação no
trabalho segundo a
percepção de enfermeiros
de um hospital
universitário.

Falta de autonomia, insegurança, jornada de
trabalho e turnos, sobrecarga das atividades
desenvolvidas, o salário não compatível com a
responsabilidade, relacionamento interpessoal.

ALVES et al., 2012.

Avaliação do bem-estar no
trabalho entre profissionais
de enfermagem de um
hospital universitário.

Baixos salários, falta de plano de carreira, não
reconhecimento do esforço executado pelo
profissional

SIQUEIRA E
KURCGANT, 2012.

Satisfação no trabalho:
indicador de qualidade no
gerenciamento de recursos
humanos em enfermagem

Remuneração, sobrecarga, normas
organizacionais

VERSA E
MATSUDA, 2014.

Satisfação profissional da
equipe de enfermagem
intensivista de um hospital
de ensino.

Falta de reconhecimento e valorização da
profissão, dificuldades de interação e baixa
remuneração.

BACHA et al.,
2015.

Satisfação no trabalho da
equipe de enfermagem em
um hospital universitário

Incompatibilidade entre função e escolaridade,
carência de oportunidades de crescimento.

CRUZ E
ABELLAN, 2015.

Desgaste profissional,
stress e satisfação no
trabalho do pessoal de
enfermagem em um
hospital universitário

Exaustão emocional, despersonalização, baixo
nível de realização pessoal

RIGUE et al., 2016.

Satisfação profissional:
percepção de enfermeiros
de um hospital universitário

Limitações existentes entre os serviços e os
servidores sobre assuntos administrativos e
gerenciais, falta de respeito de médicos

OLIVEIRA et al.,
2017.

Ambiente das práticas de
enfermagem e satisfação
profissional em unidades
críticas.

Remuneração, nível técnico de formação, local
de trabalho, autonomia, suporte da chefia

MAURÍCIO et al.,
2017.

Prática profissional do
enfermeiro em unidades
críticas: avaliação das
características do
ambiente de trabalho

Controle do ambiente e o suporte organizacional

SANTOS et al.,
2017.

Avaliação da qualidade de
vida no trabalho de
enfermeiras de hospitais
gerais.

Longas jornadas, situações de urgências, os
riscos ocupacionais, a precariedade de recursos
materiais, a falta de pessoal qualificado, a
sobrecarga de trabalho, as relações
interpessoais conflituosas
Fonte: Autoria própria.

A partir da análise dos artigos organizados na Tabela 1, foi verificado as
discussões dos autores e identificado os fatores que influenciam a satisfação no
trabalho dos profissionais de enfermagem em um hospital. Pode-se verificar que os
fatores que mais afetam a satisfação de profissionais da enfermagem foram a
insatisfação com a remuneração e ausência de reconhecimento e valorização
profissional (citado em cinco artigos), o relacionamento, interpessoal e o suporte da
chefia e organizacional (citado em quatro artigos), seguidos pelas longas jornadas e
sobrecarga das atividades (citados em três artigos) e a precariedade e falta de
materiais e os abalos emocionais e estresses (citados em dois artigos), como
apresentado na Tabela 2.
A insatisfação com a remuneração foi um dos fatores mais citados, sendo
detectado em 50% dos artigos analisados. A questão salarial é um obstáculo comum
para os enfermeiros e um dos fatores de maior insatisfação entre esses profissionais
da saúde, por não ser compatível com as funções exercidas e com a responsabilidade
cobrada. Apesar da enfermagem ser um trabalho com imagem associada ao
humanismo e a misericórdia, vinculados aos valores cristãos de ajuda ao próximo e

generosidade, muitos estudos abordam que o trabalho em enfermagem é
desvalorizado e mal remunerado (VERSA; MATSUDA, 2014; ALVES et al., 2012;
JEONG; KURCGANT, 2010).
Tabela 2: Fatores que influenciam na satisfação no trabalho de profissionais de enfermagem em um
hospital.
Fatores que influenciam na satisfação de profissionais de
Número de artigos que
enfermagem
citam esses fatores
Insatisfação com a remuneração
5
Ausência de reconhecimento e valorização profissional
Relacionamento interpessoal

5
4

Suporte da chefia e organizacional

4

Longas jornadas e sobrecarga das atividades
Precariedade e falta de materiais

3
2

Abalos emocionais e físicos

2
Fonte: Autoria própria.

A fata de reconhecimento e a valorização profissional também foram relatadas
em 50% dos artigos analisados. O reconhecimento significa que a organização tem a
visão da responsabilidade, habilidades e importância do enfermeiro. A valorização das
atividades executadas pelo profissional de enfermagem gera a satisfação e plenitude,
estimulando a realização do trabalho com maior dedicação, competência e qualidade
(RIGUE et al., 2016; VERSA; MATSUDA, 2014; SIQUEIRA; KURCGANT, 2012).
O relacionamento interpessoal e o suporte da chefia são evidenciados em 40%
dos artigos. O suporte organizacional propicia aos colaboradores maior satisfação
devido a assistência prestada, contribuindo com a qualidade dos cuidados oferecidos.
O ambiente de trabalho é mais favorável quando se tem um suporte social, o que
indica que relações interpessoais ruins levam à exaustão física e emocional, e o
enfermeiro, constantemente encontra dificuldades de relacionamento com os
membros da equipe multiprofissional (OLIVEIRA et al., 2017; MAURÍCIO et al., 2017;
SANTOS et al., 2017; JEONG; KURCGANT, 2010).
As longas jornadas e sobrecarga de atividades foram citados em 30% dos
trabalhos analisados, enquanto que a precariedade e a falta de materiais aparecem
em 20%. A sobrecarga de atividades e as longas jornadas, associadas à carência de
recursos materiais são condições estressantes e prejudiciais à satisfação do
trabalhador. As altas cargas de trabalho também limitam o convívio familiar,
juntamente com a escassez de materiais levam ao esgotamento emocional e físico,
provendo baixa qualidade de vida (SANTOS et al., 2017; VERSA; MATSUDA, 2014;
JEONG; KURCGANT, 2010).
De forma geral, os abalos emocionais e físicos, no dia a dia, influenciam no
desenvolvimento do trabalho da equipe de enfermagem. Referenciado por 20% dos
artigos, a exaustão física e emocional podem prejudicar o atendimento e as atividades
executadas pelo enfermeiro, comprometendo a instituição e a assistência ao paciente,

uma vez que, a resposta desse abalos estão ligados a sintomas como dores de
cabeça e lombares, diminuição da concentração, problemas de sono, irritação, e
podem afetar negativamente na qualidade de vida do colaborador e na qualidade dos
serviços oferecidos (SANTOS et al., 2017; CRUZ; ABELLAN, 2015).
4. CONCLUSÃO
A revisão integrativa identificou os fatores que interferem na satisfação no
trabalho dos profissionais de enfermagem no ambiente hospitalar como sendo a
insatisfação com a remuneração, a ausência de reconhecimento e valorização
profissional, o relacionamento interpessoal, a precariedade ambiental e falta de
materiais, as sobrecargas de atividades e longas jornadas de trabalho, o suporte
organizacional e os abalos físicos e psicológicos a que estão sujeitos.
Diante do exposto, sugere-se a implantação de políticas e estratégias
institucionais das empresas, visando a satisfação dos profissionais de enfermagem,
reconhecendo e valorizando os serviços prestados, uma vez que o trabalho realizado
com satisfação reflete na melhoria qualidade dos serviços prestados e na qualidade
de vida dos profissionais de enfermagem.
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A CONTABILIDADE E A INFORMÁTICA COMO FERRAMENTAS DE
GESTÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM UMA INSTITUIÇÃO
RELIGIOSA NO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ (SP)
Roberto Rodrigues Junior
Júlio Cesar dos Santos
Henrique M. Galvão
RESUMO
O terceiro setor é aquele constituído por uma ampla variedade de organizações da iniciativa
privada que atuam em prol do bem comum da sociedade, como as fundações, associações, instituições
filantrópicas ou entidades religiosas. Em especial, as entidades religiosas, objeto do presente estudo,
compõem o terceiro setor, e suas atividades são sustentadas por meio de doações e ofertas. Nesse
caso, o presente estudo busca analisar de que modo os gestores de uma instituição religiosa evangélica
gerenciam as atividades necessárias para a eficiência organizacional. Além disso, busca-se responder:
Quais as dificuldades enfrentadas pelos gestores das instituições religiosas do município de Taubaté
na utilização das informações contábeis para o gerenciamento e prestação de contas? A presente
pesquisa é de natureza básica, exploratória e qualitativa. Para coleta de dados foram utilizadas a
pesquisa bibliográfica e de observação. Assim, buscou-se compreender as dificuldades enfrentadas
pelos gestores com intuito de definir um modelo estruturado simplificado de relatórios gerenciais com
o propósito de satisfazer as normas da legislação vigentes e alcançar a aquiescência da sociedade
face à transparência na prestação de contas. Os resultados permitiram identificar diversas dificuldades
na gestão do patrimônio da organização relacionadas ao cumprimento das normas, ao controle de
patrimônio e com a prestação de contas. Para cada dificuldade apontada pelo gestor, foi proposta
solução para atender as normas e promover a melhor forma de controle e da prestação de contas.
Concluiu-se a necessidade de consultoria de profissional de informática e de contabilidade aos gestores
para solucionar suas dificuldades na gestão do patrimônio e para elaboração de prestação de contas
de maneira íntegra e confiável à sociedade.
Palavras-chave: Terceiro setor. Instituição religiosa. Sistemas de gestão. Contabilidade. Informática.
ABSTRACT
The third sector is the one that consists of a wide variety of private organizations that work for
the common good of society, such as foundations, associations, philatelic institutions or religious
entities. In particular, the religious entities, object of the present study, make up the third sector, and
support their activities through donations and offers. In this case, the present study seeks to analyze
how the managers of an evangelical religious institution manage the activities necessary for
organizational efficiency. In addition, it seeks to answer: What are the difficulties faced by managers of
religious institutions in the municipality of Taubaté in the use of accounting information for management
and accountability? The present research is basic, exploratory and qualitative. For data collection,
bibliographical and observational research were used. Thus, we sought to understand the difficulties
faced by managers in order to define a simplified structured model of management reports with the
purpose of satisfying the current legislation and achieving the acquiescence of society in the face of
transparency in accountability. The results allowed to identify several difficulties in the management of
the assets of the organization related to the compliance with the norms, the control of equity and the
rendering of accounts. For every difficulty pointed out by the manager, a solution was proposed to meet
the standards and promote the best form of control and accountability. The conclusion of the need for
advice from a computer and accounting professional to managers to solve their difficulties in the
management of equity and for the elaboration of accountability in an integral and reliable manner to
society.
Keywords: Third sector. Religious institution. Management systems. Accounting. Computing.

1. INTRODUÇÃO
O terceiro setor é constituído por entidades sem fins lucrativos, identificadas
como Organizações não governamentais (ONGS) e Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público (OSCIP).
Desse modo, tratam-se de entidades (MELO, 2002) que, dentro das normas e
leis, conseguem atuar de forma íntegra perante a sociedade, descartando sombras
de negligências e improbidades com as informações, patrimônios e valores
monetários que permeiam a essência da atividade.
As instituições do terceiro setor são essenciais à qualidade de vida e à
cidadania, com seus valores e tradições, atuando com agente transformador social
(DRUCKER, 2001).
Notadamente, as entidades do terceiro setor são classificadas e enquadradas
nos critérios estabelecidos na Lei 9.790/1999, onde se destacam as entidades,
publicamente conhecidas como organizações religiosas, partidos políticos, fundações,
entre outras.
Desse modo, aponta-se que a transparência nas contas dessas entidades são
essências para confiabilidade perante à sociedade e às entidades reguladoras.
Embora se observe que historicamente a ocorrência da incidência de desvios e
rupturas nos recursos por parte dos setores e autoridades públicas (OLIVEIRA, 2014)
tenha estimulado uma cultura de corrupção em ração da busca de vantagens ilícitas,
apropriações indevidas, negligências em áreas essenciais, tais como, saúde,
alimentação, educação e segurança. Sob esse ponto de vista, entidades do terceiro
setor podem ter sua credibilidade abalada. Contrariamente a isso, também se observa
que organizações religiosas têm se caracterizadas pela confiança depositada pela
sociedade. Nesse caso, segundo Slomski (2012), o terceiro setor no Brasil foi
estabelecido no século XVI, com a fundação da Santa Casa de Misericórdia de Santos
no ano de 1543, com objetivo de prestar apoio assistencial e hospitalar à sociedade.
A expansão de tais instituições e associações estavam ligadas a Igreja
Católica. Já no século XX, outras religiões foram se estabelecendo no Brasil, por conta
da liberdade religiosa, usufruem de isenções e imunidades na esfera tributária,
federal, estadual e municipal. Conforme exposto, a sociedade vem apresentando
interesse em participar de entidades sérias, por meio de doações, investimentos e
voluntariado nas atividades do cotidiano nas entidades religiosas. Esse interesse
reflete nos métodos de trabalhos dos líderes e gestores das entidades religiosas que
começaram a recorrer aos profissionais de informática e contabilidade com objetivos
de organizar e reestruturar as rotinas e controles administrativos e financeiros de suas
entidades através de sistemas informatizados e de modo em atender às normas e
legislações vigentes.
Diante desse cenário, esse trabalho busca responder a seguinte pergunta de
pesquisa: Quais as dificuldades enfrentadas pelos gestores das instituições religiosas
do município de Taubaté na utilização das informações contábeis para o
gerenciamento e prestação de contas? Para deslindar tal pergunta, foram observadas
as rotinas de uma entidade religiosa cristã evangélica, identificando-se as dificuldades
e desafios na administração dos recursos, prestação de contas à sociedade e atender
as exigências municipais, estaduais e federais atinentes à sua atividade.
Como objetivo geral, o estudo busca analisar de que modo os gestores de uma
instituição religiosa evangélica gerenciam as atividades necessárias para a eficiência

organizacional. Para atender à esses propósito, o estudo utiliza a metodologia de
pesquisa exploratória de natureza qualitativa.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
De acordo com Oliveira (2014), o terceiro setor é constituído em organizações
com seus objetivos principais atinentes as esferas sociais ao invés de econômicos.
A essência do setor envolve as instituições de caridade, organizações
comunitárias, entidades religiosas, entidades voltadas para as artes, organizações
comunitárias, sindicatos, entre outras. Para Slomski (2012) o terceiro setor são as
entidades sem fins lucrativos, privadas, cuja atuação é direcionada às finalidades
públicas ou coletivas com objetivo de gerar o bem comum. (QUADRO 1).
O termo “setor” vem da didática de classificar as organizações em três setores,
conforme suas características, ou seja:
(1) Primeiro setor: abrange as instituições governamentais (Estado); (2)
Segundo setor: são as empresas privadas com finalidades de lucros (mercado); e, (3)
Terceiro setor: entidades com finalidades de gerar o bem comum social das pessoas.
Em face ao Código Civil (Brasil, 2002, 2003), Slomski (2012) destaca que as
constituições das pessoas jurídicas podem ocorrer pela sua natureza como sendo de
direito público ou privado.
Quadro 1: Classificação das pessoas jurídicas de acordo com Código Civil
PESSOAS JURÍDICAS
DIREITO PUBLICO
PRIMEIRO SETOR
- União
- Estados
- Distrito Federal
- Município
- Autarquias
- Fundações Públicas

DIREITO PRIVADO
SEGUNDO SETOR
- Sociedades empresariais
- Empresas Individuais
responsabilidade limitada

TERCEIRO SETOR
de

- Associações
- Fundações
- Entidades Religiosas
- Partidos Políticos

Fonte: SLOMSKI (2002, p.7)

O terceiro setor é a organização de todas as instituições de iniciativas privadas
de utilidade pública.
Numa visão simplista, o terceiro setor consiste no conjunto de entidades de fins
públicos e não lucrativas, que estão dispostas a proporcionar melhorias sociais, e uma
harmonia entre o estado e a sociedade, com objetivo principal, de agregar modelos
organizacionais eficientes voltados a filantropia.
Existem várias organizações que fazem parte do terceiro setor, como
as ONGs (Organizações Não Governamentais) e OSCIPs (Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público).
O terceiro setor é composto quase que, em sua totalidade, de mão-de-obra
voluntária, pessoas que trabalham e não recebem remuneração para isso.
(CAMARGO, 2002).

As iniciativas privadas, mantem o terceiro setor, que equacionam seus objetivos
em melhorar a qualidade de vida da sociedade.
Segundo Camargo (2002) o Terceiro setor é um meio-termo do ambiente
político-econômico, intermediando as relações entre o Estado e o mercado no que
tange às questões da melhora social.
Para Camargo (2002) o terceiro setor é mais do que assistir os menores
carentes, distribuir donativos natalinos ou agasalhos no inverno, de forma esporádica,
paliativa, sem a sinergia necessária.
Drucker (2001) cita que as instituições do terceiro setor são essenciais a
qualidade de vida, à cidadania e, na verdade, trazem consigo os valores e tradição da
sociedade como um todo.
No Brasil, o terceiro setor não está tão forte como em países como os Estados
Unidos da América, que tem várias instituições e uma vasta rede de voluntários.
(IOSCHPE, 2000).
Autores
Evers (1995)

Thompson (1997)
Rothgiesser (2002)

Olak e Nascimento
(2009)

Fernandes (2015)

Quadro 2: Definições sobre terceiro setor
Definições
O terceiro setor deveria ser definido como um subespaço do espaço público nas
sociedades civis, isso é, como um campo de tensão sem fronteiras muito definidas,
no qual diferentes racionalidades e discursos coexistem e se interceptam.
Define o terceiro setor se refere a todas aquelas instituições sem fins lucrativos que a
partir do âmbito privado perseguem propósitos de interesse público.
Seriam inciativas privadas que visam lucros, iniciativa na esfera pública que não são
feitas pelo Estado. São cidadãos participando de modo espontâneo e voluntário, em
ação que visam interesse de que se trata de uma esfera de atuação pública, não
estatal, formada a partir de iniciativas voluntárias, sem fins lucrativos, no sentido
comum.
São instituições privadas com propósitos específicos de provocar mudanças sociais e
cujo patrimônio é constituído, mantido e ampliado a partir de contribuições, doações
e subvenções e que, de modo algum, se reverte para os seus membros ou
mantenedores.
Um conjunto de organizações e iniciativas privadas que visam a produção de bens e
serviços públicos. Este é o sentido positivo da expressão “Bens e serviços”, nesse caso
implicam uma dupla qualificação. Não geram lucros e respondem a necessidade
coletiva.
Fonte: Caetano e Ferreira (2016)

Conforme observado no Quadro 2, existem várias definições para
compreensão do terceiro setor e o seu papel para cumprir a função social, assim como
para as instituições que as compõe, como será visto a seguir.
2.1 Caracterização de Instituições Sem Fins Lucrativos
De acordo Oliveira (2014), as instituições sem fins lucrativos são entidades
formadas pela junção de indivíduos com o propósito comum de realizarem fins com
objetivos do bem comum e não com a finalidade econômica e financeira, embora
necessitem serem sustáveis para prosseguir com a missão pretendia.

Para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Sebrae SP,
define uma instituição sem fins lucrativos, como uma organização de direito privado,
composta por um grupo de pessoas, que qualificam a personalidade jurídica, visando
o aperfeiçoamento de suas atividades sem interesse no resultado “Lucro”. Para
Drucker (2001) as instituições sem fins lucrativos têm o desafio de restabelecer a
responsabilidade na comunidade equacionando seu patrimônio de posse da
disponibilidade dos seus membros e associados.
Oliveira (2014) destaca que uma instituição sem fins lucrativos podem ser
educacional, lúdica, religiosa, cultural, científica, etc. e seus objetivos podem ser
representados às categorias profissionais ou econômicas, instituições religiosas ou
voltadas para disseminação de credos, e cultos, proporcionar bens ou serviços como
clubes, associação de bairros, et; ou até mesmo a promoção de serviços culturais,
sociais, preservação de patrimônios públicos e artísticos, meio ambiente, saúde e
educação.
Em 30 de junho de 1999, o Presidente da República em exercício,
regulamentou por intermédio do Decreto n° 3.100/1999 a Lei 9.790/1999, que passou
a denominar as pessoas jurídicas de direito privado e sem fins lucrativos como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP.
Numa breve explicação, Camargo (2002) cita as novidades que a nova Lei
trouxe às OSCIP´s, tais como as atividades qualificadas para o enquadramento às
organizações que realizam, ou seja, promoção da assistência social; promoção da
Cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; promoção gratuita
de educação; promoção gratuita da saúde; promoção da segurança alimentar e
nutricional; defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do
desenvolvimento sustentável; promoção do voluntariado; promoção do
desenvolvimento econômico e social e do combate à pobreza; experimentação nãolucrativa de novos modelos sócio produtivos e de sistemas alternativos de produção,
comercio, emprego e crédito; promoção de direitos estabelecidos, construção de
novos direitos e assessoria jurídica gratuita de caráter suplementar; promoção da
ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores
universais.
Também incluem estudos e pesquisas que visam o desenvolvimento de
tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos
técnicos e científicos.
Em síntese, no Brasil, normalmente, o terceiro setor é composto por entidades
não governamentais são legalmente constituídas e de forma voluntária, às quais
desenvolvem a sua própria gestão, respondendo às entidades reguladoras
governamentais (TERCEIRO SETOR, 2018).
As formas de personalidade jurídicas são variadas, conforme definida por seu
estatuto social, podendo ser caracterizadas como terceiro setor somente as:
fundações, associações, cooperativa de trabalho, organizações religiosas e partidos
políticos (são regidas por legislação própria), ou seja, todos os termos utilizados
(instituto, ONG, organização, etc.) referem-se sempre a uma associação ou fundação
(TERCEIRO SETOR, 2018).
Para Oliveira (2014) esclarece da seguinte forma: “As associações e fundações
dependem necessariamente da coexistência de dois elementos, um pessoal e outro

real, a reunião de várias pessoas e o acervo de bens. Um e outro não podem se
dissociados”. (p 13)
2.1.1 Partidos Políticos
Os partidos políticos consistem em organizações ou associações estáveis,
ancoradas a sua ideologia de afiliados e seguidores que anseiam o poder com intuito
de desenvolver e estabelecer seu programa político. O partido político é fundamental
para a estrutura de um país, uma vez que, é responsável por selecionar candidatos
para cargos de governança, capaz de liderar, articular e agregar valores em prol da
sociedade. A Lei 10.825 de 22 de dezembro de 2003, esclarece que os partidos
políticos serão organizados e funcionarão conforme dispostos em lei específica. O
termo partido político se refere a um tipo de organização que tem por objetivo
governar. No Brasil, os partidos políticos costumam ser o meio pelo qual a população
governa um país democrático e que escolhe seus representantes para desempenhar
este fim através do voto.
2.1.2 Associações
As associações são entidades do direito privado, enquadradas no terceiro setor
e formadas pela união de pessoas que buscam o objetivo de realizarem atividades
com fins não econômicos. Para Oliveira, (2014) destaca que a estrutura jurídica das
associações pode ser educacional, lúdica, religiosa, cultural, cientifica etc. e se torna
estabelecida quanto do ato construtivo, denominado estatuto, devendo conterá as
seguintes informações: (1) a denominação, os fins e a sede da associação; (2) os
requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados; (3) os direitos e
deveres dos associados; (4) as fontes de recursos para sua manutenção; (5) o modo
de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos; (6) as condições para a
alteração das disposições estatutárias e para a dissolução; e, (7) com seus bens
particulares nos casos de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio
de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
Camargo (2002) afirma que deve haver a primazia de suas atividades a fim de
demonstrar à sociedade que os recursos e afinidades são efetivamente aplicados e
administrados aos objetivos.
2.1.3 Entidades Religiosas
Na Constituição Federal, garante que o estado brasileiro deve ser laico, ou seja,
a nação tem uma posição neutra no campo religioso, isto é, não apoia ou discrimina
nenhuma religião.
A Religião Catholica Apostólica Romana continuará a ser a Religião do
Império. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto doméstico,
ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do
Templo. ( CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, 1824, artigo 5)

A atual Constituição não repete tal disposição, nem institui qualquer outra
religião como sendo a oficial do Estado e/ou restringindo a liberdade religiosa.
Ademais estabeleceu em seu artigo 19, I o seguinte:

É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I –
estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de
dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de
interesse público. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988, artigo 19)

Isso permitiu o estabelecer do estado Laico, que significa que não está
vinculada a determinada religião, como é o exemplo, o Estado Islâmico, onde a religião
faz parte do próprio estado. A entidade religiosa é uma pessoa jurídica com objetivos
de desenvolver suas atividades em prol dos fiéis. É comum que as entidades
religiosas, arrecadem contribuições para manutenção de sua estrutura afim de
garantir melhorias e capacidade de acolher as pessoas em seus cultos e reuniões.
(CAMARGO, 2002).
Portanto, o autor Oliveira (2014) destaca que as entidades religiosas são livres
para definirem sua organização, sua estruturação, de modo que não estejam debaixo
do rigor jurídico. A saber, a tal liberdade, não isenta-as de seguir a estrutura jurídica
na elaboração de seus estatutos, controles, e na interpretação da lei nasce uma
dúvida: Entidades religiosas seriam somente igrejas, sinagogas, mesquitas, centro
espiritas, ou também podem considerar como entidade religiosa os seminários, as
faculdades teológicas, os educandários, as associações de igrejas, as instituições que
tem origens confessionais?
Segundo o autor Slomski (2012) entende-se como entidades religiosas e laicas,
as igrejas, abrangendo-se não só a estutura e liturgia tradicional de cultos, templos,
mas também todas aquelas entidades sem fins lucrativos, criadas e mantidas pelas
igrejas, como hospitais, universidades, entre outras. Têm-se como exemplo, o caso
das Santas Casas de Misericórdias, denominadas, as primeiras entidades do Terceiro
setor, na ocasião, administradas pela igreja católica, e passaram a integrar e colaborar
com o crescimento do terceiro setor.
Para Slomski (2012) a entidade religiosa tem o tamanho de qualquer instituição,
diante disto, são exigidos comportamentos no mesmo peso e medidas que são
cobrados de quaisquer pessoas jurídicas.
3. METODOLOGIA DA PESQUISA
Para Rampazzo (1998) “pesquisa podem ser procedimentos reflexivos,
sistemáticos, controlado e crítico que permite descobrir novos fatos ou dados,
soluções ou leis, em qualquer área de conhecimento”. Dessa forma, a pesquisa é uma
atividade voltada para a solução de problemas através dos processos do método
científico.
A presente pesquisa é de natureza básica, exploratória e qualitativa. Para
coleta de dados serão utilizadas pesquisa bibliográfica, documental e observação.
Pesquisa de natureza básica, segundo Gerhardth (2009) consiste em gerar
conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista,
envolvendo verdades e interesses universais. A seguir serão explicados os demais
tipos de pesquisas utilizados nesse trabalho.
Para o autor Gil (1995) a pesquisa exploratória tem como finalidade
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias com vistas na formulação de
problemas mais precisos ou hipóteses para estudos.

A pesquisa exploratória é desenvolvida com objetivo de proporcionar uma visão
macro, principalmente em assuntos ou áreas poucos exploradas. Quanto a natureza
da pesquisa, Rampazzo (1998) explica que a pesquisa qualitativa, numa visão
simplista, pode ser definida como uma metodologia que geradora de dados partindo
de observações extraídas de processos, fatos, pessoas, lugares e situações, onde o
pesquisador procurar conceituar uma interação para compreender os fenômenos,
tomando uma forma mais definida, consequentemente à evolução e desenvolvimento
do trabalho. A pesquisa qualitativa busca uma compreensão particular daquilo que
estuda.
Em relação a pesquisa bibliográfica, Lakatos (2014) aponta a pesquisa
bibliográfica como fontes secundárias, abrangendo toda bibliografia já tornada pública
em relação ao tema de estudo, com finalidade de colocar o pesquisador em contato
direto com tudo que foi escrito, exposto ou dito. Para Gil (1995), a pesquisa
bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, com a grande vantagem
de permitir a cobertura de uma gama de fenômenos indispensáveis para conhecer os
fatos ou situações. Nesse caso, o estudo faz uso da pesquisa documental para
levantamento de informações que contribuem para compreensão do fenômeno de
estudo. Para Lakatos (2014) a pesquisa documental tem como característica a coleta
de dados restrita a documentos, escritos ou não, podendo ser colhida no momento
que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois.
Fachin (2005) cita que a pesquisa documental corresponde a toda informação
de forma oral, escrita ou visualizada, consistindo na coleta, classificação, seleção e
utilização das informações. Na pesquisa documental, consideram-se documentos de
qualquer forma de apresentação, sejam através de textos, imagens, sons, sinais,
relatórios, gráficos, atas, etc. Para Trujillo (1982), a pesquisa documental são fontes
que não receberam ainda o tratamento analítico, com finalidade de organizar e
classificar as informações e fatos.
A pesquisa é chamada de “documental” porque procura os documentos de
fonte primária, a saber, os “dados primários” provenientes de órgãos que realizaram
as observações. Estes “dados primários” podem ser encontrados em arquivos, fontes,
estatísticas e fontes não-escritas (RAMPAZZO, 1998).
Além disso, para atender aos objetivos de estudo, considera-se a técnica de
pesquisa baseada em observações. Para o autor Gil (1995), a observação constitui
elemento fundamental para a pesquisa. Desde a escolha e formulação do problema,
passando pela construção das hipóteses, coleta, análise e interpretação dos dados, a
observação desempenha papel imprescindível no processo de pesquisa. A
observação tem sua vantagem, pois os fatos são percebidos diretamente, não sendo
necessários intermediações, porém, seu inconveniente é a possível alteração de
comportamento dos elementos observados, destruindo a espontaneidade, e gerando
resultados duvidosos. Lakatos (2010) destaca a observação como fonte rica para
construção de hipóteses face aos fatos observados.
4. BREVE DESCRIÇÃO DA ENTIDADE ANALISADA
A entidade analisada iniciou suas atividades no ano de 2015, devidamente
constituída nos órgãos federais, com sua atividade predominante lastreada no CNAE
(Código Nacional de atividades econômicas) 94.91-0-00, com sua descrição de
natureza jurídica “Organização Religiosa”.

Na data de sua constituição, a entidade homologou seu estatuto, nomeando a
diretoria executiva, bem como, os processos e controles administrativos.
Desde então, a entidade vem desenvolvendo suas atividades promovendo o
bem-estar, campanhas sociais e, financiando projetos culturais que permeiam as
frentes missionárias, pedagógicas e culturais.
5. DISCUSSÃO E ANÁLISES DOS RESULTADOS
O trabalho permitiu identificar diversas dificuldades na gestão do patrimônio da
entidade religiosa de Taubaté, bem como nos controles administrativos e financeiros.
Tais dificuldades estão correlacionadas ao cumprimento das normas, prestação de
contas e tratamento de documentos que alimentam a contabilidade. Para cada
dificuldade apontada pelo gestor, foi proposta solução para atender as normas e
promover a melhor forma de controle e de prestação de contas.
Para Camargo (2002, p.90), “controlar de forma eficaz os recursos, gera
credibilidade na prestação de contas, fidelidade e unicidade nos membros da igreja”.
5.1 Problemas enfrentados pelo gestor da entidade religiosa
Apontaram-se as principais dificuldades do gestor da entidade religiosa em
Taubaté, e para Ferreira (2002), nas entidades religiosas se enquadram as instituições
que enfrentam alta complexidade para efetivar sua escrituração e controles na
contabilidade, bem como nos processos administrativos e financeiros que impactam
no patrimônio e prestação de contas.
Tabela 1: Principais dificuldades do gestor da entidade religiosa

Fonte: dados da pesquisa (2017)

Diante das principais dificuldades do gestor da entidade religiosa no quesito
Cumprimento das Normas, seguiu-se com os levantamentos das possíveis causas.
a) Não sabe fazer devidamente o registro dos valores arrecadados por meio de
ofertas e doações:
Foi identificado in loco que o gestor da entidade religiosa possui um controle
vulnerável e não organizado aos valores arrecadados por meio de ofertas e doações.
Oliveira (2014,), destaca que muitas entidades religiosas (igrejas) se preocupam
tão somente em ter um livro caixa para seus controles, porém, faz-se necessário
estruturar seus registros, garantindo a organização e forma de arquivar. Conforme
NBC TE - Entidade sem Finalidade de Lucros "A receita de doação, subvenção e
contribuição para custeio ou investimento deve ser registrada mediante documentos
hábeis". Para Oliveira (2014,), o gestor da entidade religiosa, no ápice de suas
atribuições, alcança a satisfação na instituição, contabilidade e normas, uma vez que
tenha produzido relatórios cercados de critérios e com base em documentos idôneos.
b) Falhas no controle administrativo e financeiro das entradas e saídas de recursos.
Desconhece o critério para separar os movimentos financeiros:
O gestor da entidade tem como prática, concentrar todos os documentos numa
única pasta sem sequer considerar a ordem cronológica de data. Isso posto,
percebeu-se dificuldades para identificar documentos, rastrear e justificar valores nas
entradas e saídas. Como solução e proposta, foi apresentado os princípios de
competência e características de compreensibilidade e confiabilidade, e ainda, um
modelo de fluxo de caixa que permita uma visualização global dos movimentos
financeiros da entidade. Conforme IOBONLINE (2017), encontra-se a definição do
princípio da competência onde esclarece que as receitas e as despesas devem ser
incluídas na apuração do resultado da entidade no período em que ocorrerem,
sempre, independentemente de recebimento ou pagamento. Para o autor Slomski
(2012) a compreensibilidade consiste na qualidade essencial da informação devendo
ser prontamente entendidas pelos usuários. Já a confiabilidade é a consequência de
uma informação qualificada como útil, livre de erros ou vieses relevantes,
representando àquilo que propõe.
Nascimento (2009) define o fluxo de Caixa como uma ferramenta de extrema
importância às entidades religiosas, da mesma forma que tem sua importância nas
empresas comerciais, pois auxilia os gestores nas tomadas de decisões e tem como
resultado melhor eficiência na administração financeira. O fluxo de caixa é uma
ferramenta de controle que auxilia na previsão, visualização e controle das
movimentações financeiras de cada período. Sua grande utilidade, é permitir
identificar sobras e faltas no caixa, possibilitando ao gestor planejar melhor suas
ações futuras ou acompanhar o seu desempenho.

FLUXO DE CAIXA

Quadro 3: Modelo de Fluxo de Caixa da Entidade Religiosa
01/07/2017
02/07/2017

03/07/2017

Saldo Inicial
Entradas
Saídas
Saldo Final = Saldo Inicial + Entradas - Saídas
Fonte: O Autor, 2017

c) Desconhece quais informações devem conter na emissão de recibos que
justifiquem a saída de dinheiro e critérios para emissão na legalidade:
Foi identificado dificuldades pelo gestor no preenchimento dos recibos e
desconhecimento da necessidade da solicitação da nota fiscal ao adquirir mercadorias
ou obter serviços prestados. Para Oliveira (2014) o recibo consiste no documento no
qual a pessa que assina declara haver recebido alguma coisa ou importância em
cheque ou moeda corrente de outrem, sempre qualificando a razão da operação. Na
ocasião da igreja, de imediato foi alertado que nos casos de prestação de serviços ou
compra, isto é, para pagamento dessas naturezas, a prioridade é exigir nota fiscal,
pois é o documento oficial que destacará os impostos devidos, quando houver. Podese estabelecer critérios para emissão de recibos na política da entidade religiosa,
garantindo uma padronização dos documentos homologados pela diretoria e
membros da administração.
Quadro 4: Modelo de recibo da Entidade Religiosa

RECIBO
N° ________
Recebi (emos) de ____________________________________________, CPF, CNPJ n°
______________, Rua _________, n° ____, Bairro _____, Cidade _____, a importância de R$
_______ ( _________________ ), referente a ______________________________
Para maior clareza, firmo o presente recibo.
Cidade, __ de __________ de _____.
Emitente: _____________________________________
CPF/CNPJ: n° _________________________________

Fonte: o Autor, 2017

d) Dúvida em como deve ser identificado os valores que sobram no final de cada
período:
Verificou-se que o gestor utiliza incorretamente a terminologia lucro ou prejuízo
ao se referir ao resultado obtido no fechamento no período, quando deveria utilizar
superávit ou déficit. Conforme ITG 2002 (R1) – Entidade sem finalidade de Lucros - O
lucro ou prejuízo são denominados, respectivamente, de superávit ou déficit.
e) Não sabe como proceder com o Inventário patrimonial da igreja:
O gestor não mensura o valor de imobilizado da entidade, e com isso,
impossibilita a análise da evolução de posse das compras e doações recebidas.
Propõe-se criar um sistema simples de identificação dos objetos da igreja, com dados
historiados, evidenciando informações relativas a descrição, a marca, ao modelo, ao
tamanho, a data de fabricação, número de série, nota fiscal, data de aquisição. O
inventário de bens patrimoniais ou inventário patrimonial é o primeiro passo para um
verdadeiro controle dos bens materiais da entidade com a capacidade de geração de
benefício futuro, Oliveira (2014).
f)

Desconhece a forma legal para aquisição de imobilizado:

O gestor da entidade expressou que desconhece alguns tipos de documento,
dentre eles, a nota fiscal, na aquisição de imobilizado. De forma a esclarecer, para
aquisição de um ativo imobilizado, deve-se atentar-se recepção da nota fiscal com as
devidas identificações do item adquirido nominal à igreja.
Slomski (2012) afirma que a nota fiscal é um documento obrigatório e deve ser
emitido pelo estabelecimento que promovem saídas de mercadorias. Atualmente
temos acesso ao Documento auxiliar da Nota fiscal Eletrônica – DANFE.
g) Não sabe por quanto tempo devem-se guardar documentos do seu ativo
imobilizado:
O gestor da entidade tem dificuldade de decidir o tempo de guarda dos
documentos do ativo imobilizado da entidade religiosa. Oliveira (2014) define o arquivo
é o conjunto de informações guardadas para consultas posteriores.
Foi proposto que mantenham arquivadas, de forma organizada, as notas
fiscais, relatórios e documentos, enquanto o bem permanecer como propriedade da
Igreja, ainda que totalmente obsoleto ou depreciado, visto que, a contabilidade poderá
utilizar desses arquivos para escrituração e possível duo diligencia, ou auditoria.
(Oliveira, 2014).
h) Não sabe quais os relatórios devem ser considerados na prestação de contas:
A entidade religiosa tanto seu gestor administrativo como o a diretoria
estabelecida, não têm respaldo e conhecimento para organizar, e tão pouco emitir
documentos para contabilidade e considera-los na prestação de contas. (FERREIRA,
2004).
Foi proposto que de forma organizada, fosse exposto aos membros da diretoria
e outros, os seguintes documentos:
I. Extratos Bancários
II. Balanço Patrimonial
III. Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício

IV.
V.
VI.

Demonstração de Fluxo de Caixa,
Demonstração de Mutação do Patrimônio Social e;
Notas Explicativas.

i) Desconhece e não pratica a conciliação bancária:
A conciliação bancária consiste na simples conferência dos lançamentos
internos em relação ao extrato bancário, permitindo identificar lançamentos não
planejados e identificar a origem e o impacto deste lançamento nas movimentações
financeiras da entidade religiosa. (SLOMSKI, 2012)
j) Não sabe organizar os documentos financeiros:
Na visita in loco, foi identificado que não há organização dos arquivos, criando
uma dificuldade na rastreabilidade e consultas dos documentos. Nesta etapa, foi
proposto ao gestor da entidade, estabelecer um controle que permita identificar e
rastrear as entradas e saídas de valores pagos.
Ou seja, para cada entrada ou saída, faz-se necessário criar um histórico
contendo assinaturas, comprovante de pagamento, nota fiscal, recibos, cópia de
cheque quando houver. Organizados em ordem cronológica. (OLIVEIRA, 2014).
5.2 Compliance na entidade religiosa:
Têm se tornado comum a cada dia, acordar com notícias de corrupção e ações
fraudulentas nas organizações do Brasil e no mundo. São práticas envolvendo desvios
de dinheiro público, caixa dois, e demais formas de ferir a sociedade. No âmbito da
ética, tal prática é inaceitável nas organizações. (CRASP, 2017). O termo compliance
tem sua natureza no inglês, no verbo comply que significa agir de acordo,
conformidade. Atualmente, com as questões da Lava a Jato, o termo compliance tem
sido usado de forma mais coloquial.
Estar compliance ou ser compliance significa cumprir o que foi combinado,
garantir que aquilo que foi decidido está sendo feito. Para Carmo (CRASP, 2017) é
necessário que as entidades sejam estruturadas nas boas práticas e implantem um
programa de compliance para atender todas as exigências legais às normas e politicas
tornando a entidade confiável uma vez que, a sociedade global está se
conscientizando, exigindo posturas das entidades e comportamento que reflitam em
valores. As organizações que constituem o Terceiro setor têm uma linha tênue entre
os provedores, a sociedade e os gestores. O autor Oliveira (2014) a administração
das entidades do terceiro setor é complicada porque as pessoas que contribuem para
a organização têm várias motivações filantrópicas e particulares.
O compliance dará lastro à integridade e prestação de contas nas entidades do
terceiro setor zelando sempre pela primazia da integridade, tempestividade e
organização nas informações e relatórios.
5.2.1 Organização dos arquivos e tempo de guarda:
A falta de espaço físico é a dificuldade de quase todas as organizações, e isso
não é diferente com as entidades do terceiro setor. A legislação brasileira é cada vez
mais exigente no quesito tempo de guarda dos documentos, e isso vêm preocupando
os gestores das entidades. Oliveira (2014), afirma que não ter lugar específico para o

armazenamento dos arquivos de documentos e a falta de conhecimento do tempo
necessário que se deve manter armazenados os documentos são alguns dos
problemas enfrentados pelas entidades.
Há então, aspectos jurídicos que tratam de prazos relacionados a guarda de
documentos e também, a prazo de solicitação dos documentos como a prescrição e
decadência. A prescrição é definida como um meio de defesa ou de exceção, com
base no decurso do tempo. Já a decadência é a extinção de um direito pelo não
exercício.
Em geral, por prudência, evitando quaisquer margens de erros, Oliveira (2014)
destaca que arquivos de informações pessoais e trabalhistas, como CAGED, CAT,
CIPA, Comprovantes de folha de pagamento, devem ser arquivados por tempo
indeterminado, enquanto os diversos livros fiscais, de um modo geral, devem ser
conservados durante 05 anos, contados a partir do fato gerador.
Na hipótese de perda de algum documento, recomenda-se registrar um boletim
de ocorrência, divulgar em jornais impressos de grande circulação e notificar os
órgãos competentes, como Receita Federal, Junta Comercial, Secretaria da Fazenda,
Prefeitura Municipal, Delegacia Regional do Trabalho. (OLIVEIRA, 2014).
Os arquivos devem ser guardados com as devidas identificações, facilitando
localizá-los por períodos e por assuntos de forma dinâmica e precisa.
De posse, o gestor da instituição, de forma pragmática, recepcionou as
sugestões e a partir delas, iniciou um processo de reavaliação de todos os processos
e controles da instituição.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A identificação das dificuldades do gestor nos quesitos cumprimento das
normas, controle de patrimônio, prestação de contas entre outros processos,
resultaram na proposta de soluções práticas e documentais que permitiu alcançar o
objetivo deste trabalho, garantindo a legalidade da entidade e transparência na
prestação de contas. Também, verificou-se que há necessidade da consultoria e
atuação do contador nas entidades religiosas, dando suporte aos gestores para
solucionar suas dificuldades, sugerindo-lhes práticas para otimizar o trabalho e buscar
a excelência na prestação de contas.
Esta pesquisa foi desenvolvida e considera-se como um “embrião” para futuros
trabalhos de especialização, em continuidade exploratória do tema abordado.
Todas as sugestões foram apresentadas ao gestor da instituição, para que o
mesmo possa de forma estruturada avaliar seus processos e controles, com intuito de
alcançar a excelência nos movimentos e conformidade perante aos órgãos públicos e
à comunidade.
Conclui-se que a contabilidade como ferramenta de gestão e prestação de
contas contribui para o aperfeiçoamento dos controles gerenciais, onde os
documentos administrativos e financeiros possam ser qualificados na conformidade
para os fins legais e fiscais.
Embora, acredita-se que o terceiro setor é um nicho do mercado que deve ser
mais explorado pelos profissionais da contabilidade, e neste estudo, evidenciou
algumas vertentes que geram oportunidades aos profissionais da contabilidade. Na
entidade religiosa, o setor financeiro, mais conhecido como tesouraria, é onde uma
série de indagações se repete e merece uma atenção e integração com os

profissionais da contabilidade, pois são eles que prestam relatórios e atendem as
solicitações s dúvidas preliminares.
Assim sendo, considerando as responsabilidades e atribuições da
contabilidade nos processos financeiros e administrativos da entidade religiosa, na
cidade de Taubaté, Estado de São Paulo, a contabilidade como ferramenta de gestão
e prestação de contas proporciona o zelo da sobrevivência, continuidade e
credibilidade da entidade junto a sociedade, auxiliando-a no planejamento e execução
de suas tarefas frente às normas legais e fiscais que amparam sua atividade. Contudo,
o autor Oliveira (2014) relata o cuidado que o profissional da contabilidade deve ter
frente com a entidade religiosa, podendo praticar perfeitamente, suas rotinas,
prudências e princípios aplicados às demais instituições, lembrando que, os ajustes
serão necessários, contudo, a essência da contabilidade persevera na integra, ou
seja, sem planejamento, não há sucesso e, sem metas, não há destino.
Uma das parábolas presentes no Evangelho Segundo Lucas, traz uma
importante lição, válida para quaisquer planejamento e trabalho: “Será que alguém
começa a construção de uma casa sem primeiro fazer um orçamento para calcular o
custo?” (BÍBLIA, Lucas 14:28).
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ABORDAGEM DO ENFERMEIRO FRENTE À FAMÍLIA NO
PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS POR MEIO DE UM
PROTOCOLO
Adaiza Kelly Honorato
Leticia dos Santos Goulart de Oliveira
Fabiano Fernandes de Oliveira
RESUMO
O transplante de órgãos é a última alternativa terapêutica para pacientes portadores de
doenças graves, agudas ou crônicas, que não possuem outra forma de tratamento, possibilitando a
reversão do quadro e visando uma melhor qualidade de vida. Objetivo: Descrever e elaborar um
protocolo de abordagem do enfermeiro frente à família no processo de captação de órgãos. Estudo de
abordagem bibliográfico, descritivo. Enfim entendeu-se que na abordagem do profissional frente à
família, é preciso mais atenção no que se refere as dúvidas que os familiares possam expressar, a
postura precisa ser de acolhimento e não de distanciamento, a abordagem precisa ser serena, objetiva,
mas cuidadosa, o olho no olho é mais importante do que sim final da família, estabelecer vínculos
durante a comunicação da má notícia é o que vai conduzir todo o processo restante.
Palavras-Chaves: Captação de Órgãos. Comunicação de más notícias. Abordagem do enfermeiro
frente a família.

ABSTRACT
Organ transplantation is the last therapeutic alternative for patients with severe acute or chronic
diseases who do not have another form of treatment, allowing the reversion of the condition and aiming
at a better quality of life. Objective: To describe and elaborate a protocol for approaching nurses to the
family in the organ recruitment process. Study of a bibliographic, descriptive approach. Finally, it was
understood that in the approach of the professional towards the family, more attention is needed in
relation to the doubts that the relatives can express, the posture needs to be reception and not
distancing, the approach needs to be calm, objective, but careful , the eye in the eye is more important
than the family end yes, establish links during the bad news communication is what will drive the whole
remaining process
Keywords: Organ Procurement. Communication of bad news. The nurse's approach to the family.

1. INTRODUÇÃO
Há muitas razões para se fugir de encarar a morte calmamente. Uma das mais
importantes é que, hoje em dia, morrer é triste demais sob vários aspectos, sobretudo
é muito solitário, muito mecânico e desumano. Às vezes, é até mesmo difícil
determinar tecnicamente a hora exata em que se deu a morte. (ROSS, 1996, p19).
O processo de morte do paciente também engloba totalmente a maneira
como se deve abordar a família, principalmente nos casos em que o paciente evolui
para morte encefálica (ME) e se torna um potencial doador.
O transplante de órgãos é a última alternativa terapêutica para pacientes
portadores de doenças graves, agudas ou crônicas, que não possuem outra forma de
tratamento, possibilitando a reversão do quadro e visando uma melhor qualidade de
vida. (ARAÚJO, et al. 2014.).
Buosso, 2008, afirma que há inúmeros fatores que podem contribuir para a
doação de órgãos, como também há inúmeros fatores que podem servir de recusa
nesse processo, entre eles a recusa dos familiares do doador. Pode-se observar que
alguns dos principais fatores para a recusa dos familiares na doação de órgãos é o
desconhecimento sobre o funcionamento do processo da doação e do transplante.
Outro fator também relevante, nesse caso, é a falta de preparo do profissional que
aborda a família no momento da perda do ente, por não ter as informações
necessárias, levando a família a não aceitar a doação de órgãos.
A comunicação diante da noticia do óbito, juntamente com a abordagem sobre
a doação de órgãos, precisa ser eficaz, objetiva e clara para que não haja dúvidas
para o familiar no que tange a conduta terapêutica.
Segundo Pierro, 2015, número de famílias que não autorizam a doação de
órgãos e tecidos de parentes com diagnóstico de morte encefálica aumentou
significativamente no Brasil. Em sete anos, a taxa de recusa familiar dobrou, saltando
de 22% em 2008 para 44% em 2015.
Bachella, 2006, também afirma que a doação de órgãos não engloba somente
a doação e o transplante de órgãos e tecidos, mas contempla questões éticas, morais
e religiosas no contexto familiar. Assim, tornam-se necessárias mais informações
acerca do funcionamento e processo do sistema de transplante no Brasil e que esse
processo seja de conhecimento a toda população.
Rosa, 2005, afirma que a crescente evolução dos transplantes e a adequação
da legislação brasileira impulsionou o aumento de doações de órgãos e tecidos,
tornando o transplante uma alternativa viável para pacientes com falência de órgãos.
O objetivo deste estudo é descrever e elaborar um protocolo de abordagem do
enfermeiro frente à família no processo de captação de órgãos, com embasamento
teórico-cientifico em protocolos já utilizados dentro e fora do âmbito nacional.
2. METODOLOGIA
A fim de atingir os objetivos da pesquisa, utilizou-se como mediador do estudo
a seguinte pergunta: qual a abordagem do enfermeiro frente à família no processo de
captação de órgãos? Para o desenvolvimento da presente pesquisa foi realizada
revisão bibliográfica procurando situar o assunto em relação a vários autores
pesquisados. Para que se concretizasse a busca dos artigos sobre o tema, priorizouse a ferramenta google acadêmico, valendo-se das seguintes palavras-chave:

Captação de Órgãos. Comunicação de más notícias. Abordagem do enfermeiro frente
a família. As publicações que foram selecionadas para pesquisa, correspondiam aos
seguintes critérios: ser artigo científico em periódico nacional e internacional; ser
indexado em base informatizada de dados; ter sido publicado no período de 2001 a
2012. Após a busca e seleção das publicações que atendiam aos critérios de inclusão,
foram realizadas as leituras propostas, a fim de se extraírem os pontos centrais, que
interessavam diretamente ao presente estudo. Assim, foi realizado o fichamento de
cada artigo e organizados os materiais coletados.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram encontrados 12 artigos relacionados ao critério de busca, mas cabe
ressaltar que 02 artigos encontrados estão diretamente relacionados ao tema da
pesquisa, dos quais foram organizados e detalhados na descrição abaixo:
Título
Escola de más-noticias
Guia com 12 passos ajuda
medico a dar más noticias
para familiares
Como
comunicar
más
noticias: revisão bibliográfica

Autor

Ano publicação

Magro, M.
Tomé, C.

2010
2012

Victorino, A.B.

2007

Uso do Protocolo Spikes no
Ensino de Habilidades em
Transmissão de Más Notícias.

Lino, C.A. Augusto, K.L. Oliveira,
R.A.S. Feitosa, L.B Caprara, A.

2011

Comunicação
de
más
notícias: dilemas éticos frente
à situação de morte encefálica
Fatores que influenciam o
consentimento das famílias
para doação de órgãos
sólidos para transplante.
O processo de decisão
familiar na doação de órgãos
do
filho:
uma
teoria
substantiva
A recusa familiar no processo
de doação de órgãos e
tecidos para transplante
Análise das dificuldades no
processo de doação de
órgãos:
uma
revisão
integrativa da literatura.
Recusa familiar diante de um
potencial doador de órgãos
Bioética dos transplantes.
Morte encefálica e cuidados
na manutenção do potencial
doador de órgãos e tecidos
para transplante.

Moraes, E.L. Santos, M.J. Massarollo,
M.C.K.B.

2012

Siminoff LA, Gordon N, Hewlett J,
Arnold RM.

2001

Bousso, R.S.

2008

Moraes EL.

2007

Mattia, A.L, Barbosa MH, Rocha A M,
Rodrigues MB, Freitas Filho JPA,
Oliveira MG.

2010

Rosário, E.N. Pinho, L.G. Oselame,
G.B. Neves, E.B.
Bacchella T, Oliveira RA.
Freire, I.L.S. Mendonça, A.E.O.
Pontes, V.O. Vasconcelos Q.L.D.A.Q.
Torres, G.V.

2011
2006
2012

Em análise aos artigos encontrados, percebeu-se que a falta de compreensão
sobre o diagnóstico de morte encefálica torna mais difícil a doação de órgãos. A morte
encefálica é definida como a parada completa e irreversível de todas as funções
neurológicas intracranianas, considerando-se tanto os hemisférios cerebrais como o
tronco encefálico. (MORAES, et al. 2007.)
Torna-se notória a presença dos familiares nesses casos para autorizarem a
captação dos órgãos para o transplante. Frequentemente, as pessoas não têm a
informação de que precisam para tomar a decisão sobre a doação de órgãos ou não
têm a compreensão clara do processo de doação, aumentando a recusa dos
familiares. (SIMINOFF, 2001.)
A doação de órgãos não engloba somente a doação e o transplante de órgãos
e tecidos, mas contempla questões éticas, morais e religiosas no contexto familiar.
Assim, tornamse necessárias mais informações acerca do funcionamento e processo
do sistema de transplante no Brasil e que esse processo seja de conhecimento a toda
população. (BACCHELLA, 2006).
Ressalta-se que desconhecer os desejos do familiar sobre doação de órgãos é
uma das principais razões declaradas pelas famílias não doadoras15. O outro relato
importante sobre a recusa para a doação de órgãos é sobre o desejo dos familiares
em que permaneça íntegro o corpo do paciente e a questão religiosa dos familiares
em relação à doação de órgãos. Muitas são as divergências entre os religiosos na
questão da doação de órgãos, mas é importante notar que nenhuma religião proíbe
formalmente a doação ou o recebimento de órgãos ou é contra o transplante de
doadores vivos ou falecidos. (ROSÁRIO, 2011).
Cabe ao profissional enfermeiro realizar inicialmente a entrevista familiar em
relação ao diagnóstico de morte encefálica. Igualmente, deve esclarecer de forma
ética, moral e legal o processo de captação e distribuição dos órgãos e tecidos a
serem doados, e educar de forma clara e objetiva, respeitando as opiniões dos
familiares e seu momento de perda e dor. Em estado de choque, vivenciando situação
de pesar, sofrimento e desespero, a família acredita que o paciente possa ainda voltar
à sobrevida, devido à conservação de sua temperatura, funções cardíacas e
respiratórias. Nessas circunstâncias dolorosas, os profissionais devem oferecer apoio
psicológico à família. (MATTIA, et.al. 2010.).
Não há dúvidas de que a comunicação da morte encefálica é uma tarefa difícil,
bem como sua compreensão e aceitação. No entanto, os dilemas éticos emergem
após a informação e o esclarecimento dessa situação aos familiares do doador
falecido, pois a partir da confirmação do diagnóstico, tanto os profissionais quanto os
familiares terão que tomar decisões. (MASSAROLLO, 2012.)
Para Santos, et.al. 2012, comunicar a morte de um paciente é, provavelmente,
uma das tarefas mais difíceis que os profissionais de saúde têm de enfrentar, pois
implica um forte impacto psicológico aos familiares. No entanto, quando nos referimos
à morte encefálica, essa comunicação traz consigo uma sobrecarga de sentimentos e
comportamentos, pois envolve a compreensão de um conceito de morte bastante
recente e nem sempre compreendido.
A comunicação da morte encefálica desperta nos familiares do doador,
indubitavelmente, a necessidade de decidir sobre o destino que darão aos órgãos e
tecidos do parente falecido. Para que haja a possibilidade da doação, é essencial que

os familiares compreendam o conceito de morte encefálica e aceitem que a pessoa
morreu. (SANTOS, 2012.)
Segundo Rosário, 2011 a doação de órgãos é um grande passo para a
humanidade na reabilitação e na expectativa de vida do ser humano. Por essa razão,
torna-se necessário um esclarecimento sobre o funcionamento desse processo para
que haja a aceitação dos familiares do doador.
Santos e Massarollo, 2012, destacam que a família considera a assistência
prestada durante a internação do paciente satisfatória quando observa que o
atendimento é adequado e que os profissionais estão empenhados no tratamento do
paciente. A observação de que todos os recursos materiais e humanos necessários à
tentativa de recuperação do paciente são utilizados ameniza a angústia e conforta a
família. Além da assistência prestada ao paciente, o cuidado dispensado aos
familiares durante a internação interfere na avaliação feita da instituição hospitalar
onde o paciente é assistido.
Ao discutir sobre o dilema familiar em se respeitar a vontade de um membro da
família diagnosticado com morte encefálica e deixar de salvar a vida de outrem, isso
se torna, para muitos, uma difícil escolha. Por essa razão é importante respeitar a
vontade da família, pois a dor sentida nesse momento é forte e o profissional
responsável por falar com os familiares deve sempre ir o mais rápido possível, depois
da morte, o que não permite que haja tempo para acalmar a situação e a dor da família.
(ROSÁRIO, 2011.)
A doação de órgãos há inúmeros fatores que podem contribuir para a doação
de órgãos, como também há inúmeros fatores que podem servir de recusa nesse
processo, entre eles a recusa dos familiares do doador3. Pode-se observar que alguns
dos principais fatores para a recusa dos familiares na doação de órgãos é o
desconhecimento sobre o funcionamento do processo da doação e do transplante.
Outro fator também relevante, nesse caso, é a falta de preparo do profissional que
aborda a família no momento da perda do ente, por não ter as informações
necessárias, levando a família a não aceitar a doação de órgãos. (BOUSSO, 2008.).
A doação de órgãos não engloba somente a doação e o transplante de órgãos
e tecidos, mas contempla questões éticas, morais e religiosas no contexto familiar.
Assim, tornam-se necessárias mais informações acerca do funcionamento e processo
do sistema de transplante no Brasil e que esse processo seja de conhecimento a toda
população. (BACCHELLA, 2006.).
É importante definir que os potenciais doadores de órgãos para transplante
geralmente são aqueles que tiveram óbito em decorrência de morte encefálica e
parada cardiorrespiratória irreversível. Nesse contexto, o desconhecimento por parte
dos familiares dessas minúcias fisiológicas influi consideravelmente no que diz
respeito à negação quanto à doação de órgãos. (FREIRE, 2012.)
O medo de que a morte do paciente possa ser antecipada possibilita imaginar
que o comércio de órgãos existe, pois essa informação é obtida através dos meios de
comunicação. Outro fator que provoca desconfiança dos familiares é o interesse
excessivo pelo paciente, o cuidado excessivo com os familiares, em que a família
acredita que os médicos e sua equipe são favorecidos em decorrência do transplante
ou da doação. (MORAES, et.al. 2011.).
Alguns familiares acreditam que, nessas horas, há uma pressão sob eles, em
razão da equipe de transplantes pressionarem os membros da família a doarem os

órgãos do paciente, reforçando a desconfiança de que a morte possa ser realmente
acelerada. Infelizmente, a maioria das pessoas que entraram no rol dos não doadores,
foi em razão de não terem tomado essa decisão em vida e/ou não informarem sua
decisão para as famílias. (MORAES, et.al. 2011.).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não há duvidas de que abordar a família para comunicar uma má notícia é um
momento difícil do qual os profissionais envolvidos precisam estar preparados não só
psicologicamente, mas também tecnicamente, sabendo de todas as etapas a serem
abordadas, de todos os procedimentos que foram feitos até o momento da
comunicação.
Além da dificuldade desse processo, existe também a recusa da família não só
em encerrar cuidados, como também no aceite de doação de órgãos caso seja viável,
pois muitas vezes o profissional não se prepara ou aborda a família de forma
superficial deixando mais duvidas e inseguranças do que firmeza de que tudo o que
foi possível foi realizado.
Na abordagem do profissional frente a família, de acordo com os artigos lidos,
é preciso mais atenção no que se refere as dúvidas que os familiares possam
expressar, a postura precisa ser de acolhimento e não de distanciamento, a
abordagem precisa de ser forma serena, objetiva, mas cuidadosa, o olho no olho é
mais importante do que sim final da família, estabelecer vínculos com familiar durante
a comunicação da má notícia é o que vai conduzir todo o processo restante.
Enfim, entendeu-se que um melhor atendimento, o aumento da confiança entre
equipe e familiares, pode amenizar por assim dizer a resistência na aceitação das más
noticias ou na aceitação de doação de órgãos.

REFERÊNCIAS
ARAÚJO, M.N. KOMATSU, M.C. MASSAROLLO, K.B. Conflitos éticos vivenciados
por enfermeiros no processo de doação de órgãos Acta Paul Enferm. 2014;
27(3):215-20.
BACCHELLA, T. OLIVEIRA, R.A. Bioética dos transplantes. In: Segre M. A
questão ética e a saúde humana. São Paulo: Atheneu; 2006.
BOUSSO, R.S. O processo de decisão familiar na doação de órgãos do filho:
uma teoria substantiva. Texto Contexto Enferm. 2008;17(1):45-54.
FREIRE, I.L.S. MENDONÇA, A.E.O. PONTES, V.O. VASCONCELOS, Q.L.D.A.Q.
TORRES, G.V. Morte encefálica e cuidados na manutenção do potencial doador
de órgãos e tecidos para transplante. Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 2012
oct/dec;14(4):903-12.
Disponível
em:
https://www.fen.ufg.br/fen_revista/v14/n4/pdf/v14 n4a19.pdf Acesso em: 20/Set/2018]
KUMAR L. Brain death and care of the organ donor. J Anaesthesiol Clin
Pharmacol.
2016.
32(2):
146-152.
Disponível
em:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC487 4065/?report=printable. [Acesso
em: 07/Abr/2018].
MATTIA, A.L, BARBOSA, M.H. ROCHA, A.M. RODRIGUES, M.B. FREITAS FILHO,
J.P. A, OLIVEIRA, M.G. Análise das dificuldades no processo de doação de
órgãos: uma revisão integrativa da literatura. Rev Bioet. Centro Universitário São
Camilo – 2010. Disponível em: http://www.saocamilosp.br/pdf/bioethikos/73/66a74.pdf
[Acesso em: 20/Set/2018]
MASSAROLLO, M.C.K.B. MORAES, E.L. SANTOS, M.J. Comunicação de más
notícias: dilemas éticos frente à situação de morte encefálica. O Mundo da Saúde,
São Paulo - 2012; 36(1):34-40 Artigo de Revisão. Review Paper
MORAES, EL. A recusa familiar no processo de doação de órgãos e tecidos para
transplante [Dissertação de Mestrado]. São Paulo: Escola de Enfermagem da
Universidade de São Paulo; 2007. 142 p.
PIERRO, B.D. Recusa de doação de órgãos por famílias dobra em sete anos.
Revista Pesquisa Fapesp. 2015. Disponivel: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimasnoticias/redacao/2015/11/23/recusa-de-doacao-de-orgaos-por-familias-dobra-emsete-anos-diz-pesquisa.htm?cmpid=copiaecola [Acesso em: 07/Abr/2018]
QUINTANA, A.. M. ARPINI. M.D. Doação de Órgãos: Possíveis elementos de
Resistência e Aceitação. Boletim de Psicologia, 2009, Vol. LIX, Nº 130: 091-102.

ROSA, B.A. Efeitos do processo de doação de órgãos e tecidos em familiares:
intencionalidade de uma nova doação. São Paulo. Escola Paulista de Medicina,
Universidade Federal de São Paulo, 2005.
ROSS, E.K. Sobre a morte e o morrer. 9ª Edição. Ano 1996.
SANTOS, M.J. Processo de doação de órgãos: percepção de familiares de
doadores cadáveres [Dissertação]. São Paulo: Escola de Enfermagem da
Universidade de São Paulo; 2004.
SIMINOFF,L.A. GORDON, N. HEWLETT, J. ARNOLD RM. Factors influencing
families’ consent for donation of solid organs for transplantation. JAMA.
2001;286(1):71-7.
ROSARIO, E.N. PINHO, L.G. OSELAME. NEVES, E.B. Recusa familiar diante de
um potencial doador de órgãos. 2011. Cad. Saúde Colet., 2013, Rio de Janeiro, 21
(3): 260-6260
VICTORINO AB, Nisenbaum EB, Gibello J, Bastos MZN, Andreoli PBA. Como
comunicar más notícias: revisão bibliográfica. Rev SBPH. 2007;10(1):53-63.

O ESTRESSE E A QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE
TRABALHO DO TELEMARKETING
Mirele Oliveira de Almeida
Bianca Guatura Barbosa Mariano
RESUMO
Este artigo teve por objetivo, analisar o estresse e a qualidade de vida no trabalho do
telemarketing. Pode-se observar que o estresse faz parte do dia a dia das pessoas com ênfase
negativo. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e aplicação de questionário numa amostra
de quarenta e cinco funcionários de uma empresa do Vale do Paraíba. Através do questionário, pôdese perceber que o nível de estresse e a qualidade de vida no ambiente de trabalho, vem sendo
relevantes aos colaboradores, com impactos negativos e positivos, visando ressaltar que a empresa se
preocupa com seus funcionários, porém precisa reestruturar algumas ações para que tenham um bom
relacionamento. Conclui-se então que, o estresse está presente na vida do indivíduo, o estudo
proporcionou contribuições relevantes sobre o estresse e a qualidade de vida dos trabalhadores para
adequação que tange ações ergonômicas que proporcione conforto e qualidade de vida ao trabalhador.
Palavras-chave: Qualidade de vida; stress; ambiente de trabalho; telemarketing.

ABSTRACT
This article aimed to analyze the stress and the quality of life in telemarketing work. It can be
observed that stress is part of the daily life of people with negative emphasis. The methodology used
was the bibliographical research and questionnaire application in a sample of forty-five employees of a
Vale do Paraiba Company. Through the questionnaire, it was possible to perceive that the level of stress
and the quality of life in the workplace has been relevant to employees, with negative and positive
impacts, aiming to emphasize that the company cares about its employees; however, it needs to
restructure some actions to have a good relationship. It is concluded that, stress is present in the life of
the individual; the study provided relevant contributions on the stress and the quality of life of workers
to suit ergonomic actions that provide comfort and quality of life to the worker.
Keywords: Quality of life; stress; work environment telemarketing

1. INTRODUÇÃO
Ao longo do tempo, o indivíduo vai passando por diversas fases em sua vida
pessoal e profissional. Dentro das organizações não é diferente, o estresse está
presente em qualquer ramo de atividade, desde o chão de fábrica até as atividades
administrativas e gestão.
Diante do cenário observado nas empresas o foco deste artigo foi de realizar
uma análise da Qualidade de Vida do indivíduo como humano e dentro do seu
ambiente de trabalho, ressaltando os benefícios e malefícios do estresse,
exemplificando algumas síndromes e doenças causadas pelo excesso de trabalho.
O objetivo geral deste artigo foi destacar a relação do estresse com a falta de
qualidade de vida no trabalho no ambiente de telemarketing, relacionando, aplicando
a Qualidade de Vida e programas que diminuem o estresse no trabalho.
A partir de um estudo bibliográfico e aplicação de um questionário com
perguntas fechadas em uma empresa de telemarketing situada na cidade de LorenaSP, que desenvolve um trabalho de recuperação de débitos, fazendo uma análise do
nível de estresse e qualidade de vida, através das ferramentas oferecidas pela
empresa, para o desenvolvimento das atividades fim.
1.1 O QUE É EUSTRESS E DISTRESS E QUAIS SUAS DIFERENÇAS
O eustress é considerado como o bom estresse, é aquele que incentiva a
estabelecer ou seguir trabalhando. Esse estresse pode ser constatado como o “stress
do bem”. Diante de uma situação decisória, o indivíduo sente segurança e
autoconfiança para reagir positivamente diante do momento que requer atenção e
domínio.
Segundo França & Rodrigues (1997), o eustress é determinado que, quando o
indivíduo através de um esforço de adaptação em determinada situação, gera uma
grande sensação de satisfação, bem-estar diante das suas necessidades alcançadas.
Todo e qualquer indivíduo passa por estresse em sua vida cotidiana, porém
quando o estresse já não é mais aceitável vem o pedido de ajuda, em que o corpo e
a mente não reagem positivamente, causando um certo desconforto. Quando ocorre
essas sensações é denominado o distress.
Distress, pode ser tratado de um estresse que se torna cada vez mais difícil de
se lidar. A apreensão só aumenta, jamais a alegria, e existe alguma tristeza. Este tipo
de estresse, leva as pessoas a tomar decisões ruins. Consiste em sinais de
preocupação que envolve o aumento da pressão arterial, respiração rápida e tensão
generalizada. Já os sintomas comportamentais incluem em alimentar-se com
excesso, perda de apetite, beber, fumar e mecanismos de enfrentamento negativo.
Segundo Rio (1995), o distress predomina quando as reações e as emoções
são de ansiedade, medo, raiva, afetando a capacidade de concentração, o psicológico
se torna confuso, á reações musculares involuntárias, causando insegurança e
sensações de desarmonia no ambiente.
A compreensão de uma pessoa ao estresse não é apenas diferente de pessoa
para pessoa, mas também é motivado pelo tempo e condição. É claro observar a
diferença entre os dois fatores, considerando um exemplo objetivo; o prazer de estar
com uma pessoa que se gosta (eustress) com a perda de um membro da família
(distress).

Figura 1: Eustress x Distress

Fonte: FERRARI (2018). Adaptado pelas autoras

1.2 Qualidade de vida no trabalho
Todo colaborador precisa estar bem dentro do seu âmbito de trabalho, para que
suas funções desempenhadas possam cada vez mais se expandir, trazendo o lucro e
satisfação para a empresa e para si mesmo. A Qualidade de Vida no Trabalho é visto
como um conjunto de percepções individuais e em grupo, no contexto dos sistemas
de cultura e valores em relação aos padrões da empresa e suas metas.
Segundo MARQUES (2018), a qualidade de vida no trabalho é considerada o
grau de satisfação de um funcionário absorve diante das funções executadas dentro
do ambiente de trabalho. Precisa ser reconhecida por parte da gestão, pois está
relacionado aos bons resultados que a empresa está tendo e as metas que pretende
obter a curto e longo prazo.
Com isso pode proporcionar um ambiente favorável e o bem-estar de todos,
em especial no objetivo de humanizar o trabalho nas organizações e contribuir cada
dia mais para a competitividade empresarial saudável.
Conforme França apud Vasconcelos (2001), diz que a Qualidade de Vida no
Trabalho são as ações de uma empresa que se preocupa em melhorar o ambiente de
trabalho e facilitar a execução das atividades com inovações gerenciais e
tecnológicas.
Um fator importante é perceber que a empresa e as pessoas como um todo,
diante da realização de atividades, implantação de projetos, sejam voltados para a
preservação e o desenvolvimento durante o trabalho na organização.
Coloque os empregados em primeiro lugar e eles porão os consumidores em
primeiro lugar. Diz o consultor dinamarquês Claus Moller (CHIAVENTATO 2004,
p.448)
A organização tem que estar voltada diretamente para seus funcionários,
fazendo parte do dia-a-dia e das atividades desenvolvidas, procurando cada vez mais
absorver os feedbacks extraídos, colocar em prática métodos que auxiliam a
qualidade vida no ambiente de trabalho. Com isso a empresa estará focada em seus
clientes, atendendo a demanda esperada e gerando lucratividade e metas
alcançadas.

2. METODOLOGIA
Para Marconi e Lakatos (2003 p.155), diz que a pesquisa é um processo formal,
com métodos de pensamentos reflexivos, que requer um tratamento científico e se
constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais.
O presente estudo foi realizado em uma empresa “x”, situada no município de
Lorena localizada na região metropolitana do Vale do Paraíba, no interior do estado
de São Paulo. Primeiramente a pesquisa foi desenvolvida através de levantamento de
dados de pesquisas bibliográficas e web bibliográficas e artigos científicos.
No segundo momento foi aplicado um questionário piloto em uma aluna que
possui experiência na área estudada.
A pesquisa é de cunho qualitativa em que foi feita uma coleta de dados com o
locus em um questionário de perguntas fechadas, aplicado com os colaboradores da
empresa “X” sobre Qualidade de Vida no ambiente de Telemarketing, para análise
comparativa, constituindo 45 colaboradores obtidos através de um cálculo amostral,
formado de um questionário com dez perguntas, em que todas as informações foram
coletadas após o preenchimento.
3. RESULTADOS E DISCUSSÔES
Segundo Marconi e Lakatos (2003 p.171), as conclusões é o resultado sobre o
que foi investigado, interpretado e analisado, com comentários, ideias e sugestões
essenciais para os resultados obtidos na pesquisa.
Após o levantamento dos dados coletados, podemos observar que a empresa
estudada está preocupada com seus colaboradores e tentam proporcionar um
ambiente de trabalho harmonioso em vista que as atividades desenvolvidas como
telemarketing exigem atenção e pró-atividade.
A seguir, verificam-se os dados coletados através do questionário aplicado em 45
colaboradores da empresa.
Figura 2: Feedback de desempenho
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O feedback dentro de uma empresa é de extrema importância como visto na
abordagem dos colaboradores na figura 2, mostrando que a empresa tenta se
preocupar com a evolução de seus colaboradores, aplicando o feedback para o
apontamento de erros e acertos diante ao processo de negociação com os clientes.

Figura 3: Dificuldades ou Estresse – Posicionamento da empresa
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Na figura 3 é possível identificar que o nível de estresse está presente no
ambiente de trabalho do telemarketing. Em vista disso os colaboradores avaliam com
satisfatório o posicionamento da empresa nas situações de estresse, precisando de
melhorias, para que o estresse não atinja a empresa como um todo e interferindo em
seus resultados.
Figura 4: Processo de Comunicação: Quantidade de Colaboradores
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O gráfico apresentado na figura 4 trata-se da quantidade de colaboradores
dentro do setor, junto com a comunicação dento do ambiente de trabalho, podemos
observar que o processo de comunicação é bom, e uma parte da população
observada (44%) considera satisfatório pelo fato do trabalho ser o atendimento ao
cliente ser constante.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do estudo, pesquisas e o levantamento teórico são possíveis de
observar que o estresse está presente em todas as organizações e não é diferente no
ambiente de trabalho do telemarketing, por se tratar do atendimento direto e indireto
com o cliente.
O presente artigo mostrou que é possível ter uma boa Qualidade de Vida no
Trabalho, em vista que a empresa estudada busca melhorias em diversos processos

como; feedback com os colaboradores, o respeito mútuo e está preocupada com o
funcionário, buscando uma Qualidade de Vida humana e profissional.
A análise da amostragem coletada permitiu observar amplamente as vivências
de homens e mulheres como um geral dentro da empresa e perceber que o estresse
é uma percepção diferente para cada pessoa, sendo que, por exemplo, uma situação
"x" pode para um indivíduo pode considerar um causador de estresse (distress), uma
sensação de cansaço, fadiga e para outro não (eustress) sensação de adaptação e
bem-estar.
Foi possível analisar também que a Qualidade de Vida no Trabalho é a
absorção dos ensinamentos e processos da empresa, em que o funcionário se sinta
acolhido e importante para a organização podendo contribuir positivamente com os
resultados.
Outro ponto visto durante a pesquisa são os modelos para a avaliação da
Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) vista para um dos autores pesquisados como
um cenário fortemente influenciado, em que citam alguns aspectos como; a
globalização do mercado, o crescimento de tecnologias, nas quais favorecem a
empresa. Foi abordada a Qualidade de Vida no Trabalho como uma variável, como
uma abordagem, como um método, como um movimento etc.
Para que todos estes métodos sejam aplicados na organização, é necessário
analisar a gestão de pessoas entendida como uma associação de métodos e
habilidades, segundo um dos autores estudados, diz que a gestão de pessoas precisa
ter um raciocínio sobre a realidade organizacional.
No entanto no ambiente de trabalho do telemarketing existem algumas doenças
ocupacionais que o colaborador pode aderir durante algum tempo de exercício da
função e que se não ser percebida pela organização pode afetar negativamente a
saúde do indivíduo.

REFERÊNCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: e o novo papel dos recursos humanos
nas organizações. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 529 p.
FERRARI,
DR.
Eustress
x
Distress.
Disponível
<http://www.drferrari.com.br/eustress-x-distress/>. Acesso em: 06 fev. 2018.

em:

FRANÇA, Ana Cristina Limongi; RODRIGUES, Avelino Luiz. Stress e trabalho: Guia
Básico com Abordagem Psicossomática. São Paulo: Atlas, 1997.
FRANÇA, Ana Cristina Limongi; RODRIGUES, Avelino Luiz. Stress e Trabalho: Uma
abordagem psicossomática. São Paulo: Atlas, 2007.
LAKATOS, E. M. Fundamentos da metodologia científica. 5ª Ed. São Paulo: Atlas,
2003.
MARQUES, José Roberto. QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: DICAS E
CONCEITOS. Disponível em: <http://www.ibccoaching.com.br/portal/qualidade-devida/qualidade-de-vida-trabalho-dicas-conceitos/>. Acesso em: 16 set. 2018.
RIO, Rodrigo Pires do. O fascínio do stress. Belo Horizonte: Del Rey, 1995.

ANÁLISE COMPARATIVA DE PROGRAMA HUMORÍSTICO EXIBIDO
NO RÁDIO E NA TELEVISÃO
Matheus Caltabiano de Souza Ferreira
Gabriel Felipe dos Santos
Filipe Scalisse da Silva
Bárbara Andrade Moraes
Luís Felipe Nogueira do Amaral
RESUMO
Este artigo apresenta análises comparativas para o formato de um Programa Humorístico feito
no Rádio e o mesmo também com versão para Televisão. Denominado como Pânico teve início na
Rádio Jovem Pan em 1993, e em 2003 começou a ser exibido na Televisão, pela Emissora Rede de
Televisão “REDETV”. Devido à grande audiência o formato recebeu propostas de outras emissoras e
optaram pela TV Band, na qual foi exibido até dezembro de 2017. Os objetivos deste estudo são:
Entender a diferença ente programas rádiofonicos e televisivos e como se pode trabalhar o conteúdo
em ambas plataformas. Conhecer a história dos programas humorísticos e seu público alvo. A
metodologia utilizada foi a pesquisa exporatória de cunho bibliográfico.
Palavras-chave: Programa Humorístico; Rádio; Televisão; Pânico; Humor.

ABSTRACT
This article presents comparative analyzes for the format of a Humorous Program done in Radio
and the same also with version for Television. Denominated as Panic began in Rádio Jovem Pan in
1993, and in 2003 it began to appear on Television, by the Broadcasting Television Network "REDETV".
Due to the large audience, the format received proposals from other broadcasters and opted for the TV
Band, in which it was shown until December 2017. The objectives of this study are: Understand the
difference between radio and television programs and how content can be worked on both platforms .
Know the history of humorous programs and your target audience. The methodology used was the
bibliographic exporatory research.
Key-words: Comedy program; radio; television; panic; laughter.

1.

INTRODUÇÃO

Durante muitos anos a rádio foi a casa de muitos programas, entre eles os
humorísticos. Antes da existência da televisão as pessoas sentavam na sala e por lá
ficavam horas escutando os seus locutores favoritos.
Na década de 90 entrou no ar o programa pânico, comandado por Emilio Surita,
ainda com formato apenas radiofônico, o programa contava com entrevistas especiais
e brincadeiras entre os participantes.
Em 2003, o programa viu a oportunidade de criar um formato para a televisão
e estreou na Rede TV o pânico na TV, contando com matérias externas e continuando
com todo o humor já existente na rádio. O pânico era sucesso entre os jovens, todos
aguardavam ansiosamente para a noite do domingo chegar e acompanhar as
trabalhadas do elenco.
O programa trazia para a emissora números grandes na audiência, gerava lucro
e tinha um conteúdo inovador a cada semana. Foi assim durante muitos anos, até que
em 2012 devido a uma crise na emissora, o programa recebeu proposta da emissora
Bandeirantes para levar todo o formato já existente na Rede TV, porém inovando no
elenco, cenário e em novos quadros.
Já era de se esperar que o programa pânico já não fazia tanto sucesso como
antigamente, a era da internet estava forte, os jovens já não se interessavam mais por
conteúdos televisivos. Essa falta de público foi gerando problemas para o programa,
dando mais prejuízo do que lucro e por isso no ano de 2017 o último programa foi ao
ar pela televisão.
1.1 O que seria o humor?
Humor é a disposição do ânimo da pessoa ou a sua veia cômica. Humor se
define em qualidade de tudo que é divertido, modo de agir que faz com que outras
pessoas riam. Ter a capacidade para admirar tudo o que é divertido ou cômico, seria
a disposição de ânimo ou estado de espírito. São formas de humor: o deboche, o
sarcasmo, mas, sobretudo, o riso, considerado chave para entender o gênero.
Charles Baudelaire (1998) defendia que “o riso é o apanágio dos loucos e que
implica sempre, mais ou menos em ignorância ou fraqueza”. Mas o poeta francês,
precursor do Simbolismo não foi o primeiro a tentar entender e defini-lo. Diversos
autores, desde a Antiguidade, tentam explicar o que leva o ser humano ao riso e
buscaram explicar a complexa temática do humor e o que este causa. Aristóteles, na
sua obra Poética, exemplifica que o cômico consiste no prazer em que o homem tem
em rir daquilo que é desagradável ou que possui defeitos e relação à sociedade.
No livro O Riso, ensaio sobre a significação do cômico, o filósofo francês Henri
Bergson realizou um profundo estudo sobre o cômico e aponta a necessidade de certa
insensibilidade para o riso.
Atitudes, gestos e movimentos do corpo humano são risíveis na exata medida
em que esse corpo nos leva a pensar num simples mecanismo. Cita o
exemplo de um orador, que duela entre o discurso proferido e o gestual numa
apresentação, mas o fato de alguém vir a imitá-lo, torna motivo de riso algo
que passaria despercebido senão fosse exercitado este lado de observação.
Na comicidade de caráter, nos dá a ideia que pouco importa o caráter do
personagem, se é insociável, poderá vir a ser cômico. O importante é o autor

não deixar que de algum modo o fato nos comova (BERGSON,1987 p. 24 e
25)

Outro estudo mostra que o Psicólogo Rod Martin, da Universidade Western
Ontário (Canadá), acredita que o humor não é um estado de espírito e para entender
é preciso considerar seus vários modos de ser interpretado. Martin faz uma divisão
para o humor em vários “tipos”: o humor que usa os próprios defeitos para fazer graça
que é denominado (Humor Autodepreciativo), o humor que tende a levar tudo na
“esportiva” chamado de (Humor Agregador), e o humor mais sarcástico, crítico e
venenoso com o nome de (Humor Corrosivo). Sobre o objeto deste artigo, o Programa
Pânico utiliza o humor corrosivo.
1.2 Humor no rádio
O Programa de humor na Rádio Brasileira alcançava muita audiência,
chegando a disputar preferência dos ouvintes com os musicais e as novelas. O Humor
era peça-chave na programação da emissora, foi até contratado inúmeros atores e
atrizes, que durante a década de 1960, com a caída do Rádio, foram rumo à televisão.
Com essa situação o mesmo ocorreu com produtores, diretores e redatores, que
levaram para a TV os mesmos programas que faziam no rádio, como o PRK-30. Mas
infelizmente a experiência não deu certo, e não deu porque os programas citados
foram especialmente criados para o rádio, que não é a mesma linguagem que a da
TV, a verdade é que esses programas de humor das Rádios Nacionais fizeram o seu
melhor, na qualidade e inteligência para aquilo que foram criados: divertir e alegrar os
ouvintes.
E é isso que explica a permanência de muitos deles por bastante tempo no ar,
sem qualquer queda ou abalo na audiência. Conscientes ou não, os programas
humorísticos da Rádio Nacional podem ser caracterizados como um tipo de crônica
da vida cotidiana da população. Em geral, os programas humorísticos da Rádio
Nacional eram apresentados ao vivo, com a presença de um Público que lotava o
ambiente da Emissora. Os atores faziam caras, caretas e trejeitos, mas não iam além
disso.
O humor estava presente nos textos e também na interpretação do humorista
com sua voz. O PRK-30 era um programa semanal de meia hora no qual os
apresentadores Lauro e Castro faziam perfeitas imitações de vozes de personagens
conhecidos e apresentavam como se fosse uma estação “clandestina” dentro da rádio.
Era sucesso na rádio, mas nasceu como PRK-20 em 1938 na Rádio Clube do Brasil.
O mesmo fazia paródias de toda a programação da rádio, na qual os ouvintes só
estavam até então acostumados com a seriedade.
PRK-30 é o prefixo da própria emissora, sempre foi respeitada pelo modo como
fazia humor, o tipo humor inocente, deixando de lado qualquer cinismo ou sarcasmo.
1.3 A migração dos programas de humor do rádio para a televisão
Em meados do século XX pode se afirmar que com o grande desenvolvimento
das mídias, transformaram a sociedade que antes seria contemporânea em sociedade
de informações. O rápido desenvolvimento das mídias também trouxe uma crescente
tendência para a mescla, o trânsito e hibridismo dos meios de comunicação entre si,

criando o que Lúcia Santaella (2003) chamou de “redes de complementaridades”, ou
“cultura das mídias”, definidas pela autora como:
Os modos como as mesmas informações transitam de uma mídia para outra,
distribuindo-se em aparições diferenciadas (...). Enfim, as mídias tendem a
se engendrar como redes que se interligam e nas quais cada mídia particular
– livro, jornal, TV, rádio, revista etc - tem uma função que lhe é específica. É
a cultura como um todo que a cultura das mídias tende a colocar em
movimento, acelerando o tráfego entre suas múltiplas formas, níveis, setores,
tempos e espaços. (SANTAELLA, 2003, p. 53)

Em Gêneros Radiofônicos (2003, p. 120), André Barbosa Filho classifica os
programas humorísticos no rádio em: peça radiofônica, programa de humor e
programete de humor (este último amplamente utilizado, também chamado de
esquetes, com no máximo três minutos de duração, veiculados ao longo da
programação de uma emissora). O autor critica o estado atual de produção artística
do gênero humorístico no rádio e para tal evoca Kaplun que, ao citar Molière e Chaplin
como exemplos da comédia, observa que:
(...) a piada, a malícia, a ironia, a sátira, podem ser recursos educativos muito
eficazes (...) assim como o radiodrama tem sido corrompido por maus
melodramas, ao estilo operas, assim o humor no rádio é, muitas vezes
achincalhado por tantos „ programas cômicos‟, vazios de conteúdo,
grosseiros e de mau gosto (KAPLUN apud BARBOSA FILHO, 2003, p. 119120).

O que contribuiu para que a televisão brasileira se tornasse o que é hoje em
dia foi justamente a alteração de gêneros do rádio que, juntos a imagem e adaptados
a uma linguagem, puderam comover o público e conquistar os telespectadores.
O programa “Balança, mas não cai” estreou na Emissora Rede Globo em
setembro de 1968, permanecendo no ar até dezembro de 1971. No começo, era ao
vivo e ao seu comando estava o apresentador Augusto César Vanucci. No ano de
1972, o humorístico foi para a TV Tupi, mas retornou a Rede Globo em 1982, já com
a apresentação de Paulo Silvino. No ano seguinte o programa foi cancelado.
Em 1984, estreia o programa Perdidos na noite, embrião do programa Balancê
na TV Gazeta, era apresentado na Rádio Excelsior por Osmar Santos, sendo algumas
vezes substituído pelo Fausto Silva que mais para a frente ficaria como apresentador
fixo devido ao seu jeito cômico e escrachado. Com uma forte participação da plateia,
e um cenário simples fizeram do programa um dos melhores momentos da televisão
dos anos 1980. Ficou no ar do ano de 1984 ao ano de 1986, passando por diversas
emissoras como Gazeta, Record e Bandeirantes onde descobriram o apresentador
Fausto Silva que hoje é considerado um dos maiores apresentadores da televisão
Brasileira.
O Programa Pânico foi o último a ser adaptado do Rádio para a televisão,
estreou em setembro de 2003 na Rede de Televisão (Rede TV!) Após existir na Rádio
a 10 anos. Vale à pena lembrar que essas mudanças nem sempre têm sucesso.
Aguiar (2007) afirma que na maioria das vezes essas mudanças do Rádio para a TV
resultaram em programas que nem de longe tiveram sucesso na TV, pois o mesmo
foi feito especificamente para o rádio. Mas não foi o que aconteceu com o Pânico na
TV. Foram quase 20 anos sem investir na migração dos programas de Rádio para a

Televisão, eis que surge o Pânico como uma surpresa em meio a saturados de
programas e formatos importados.
1.4 História do programa Pânico na rádio
No ano de 1993, Antônio Augusto de Amaral Carvalho Filho conhecido como
“tutinha” no meio artístico, empresário e proprietário da emissora de Rádio Jovem Pam
de São Paulo, junto com o locutor da Rádio Emilio Surita criaram o programa Pânico,
de forma inspirada em um talk show do radialista americano Howard Stem. Nesse talk
show existiam demais apresentadores que interagiam com os ouvintes, faziam
entrevistas e passavam trotes. É conhecido nos Estados Unidos pelo humor
escatológico, sexual e racista, mas é um dos programas que obtêm maiores número
de audiência em Nova York. No Brasil os parceiros Antônio Augusto e Surita fizeram
um descompromissado no qual predomina o humor ácido, o escracho, a ironia e o
sarcasmo nas participações dos ouvintes e dos convidados famosos que vão ao
estúdio. É transmitido de segunda a sexta das 12 h às 14h, e tem como âncora Emilio
Surita que está no comando da atração desde o início. Conta também com outros
integrantes no elenco. O grande diferencial do programa pânico para os demais
programas é a forma como tratam seus ouvintes. Eles destratavam alguns ouvintes e
com isso ao invés de perder audiência só crescia o número de ouvintes, como o
próprio Emilio em entrevista ao Jornal de S. Paulo no dia 28 de setembro de 2003
mencionou: “A molecada começou a gostar disso porque falávamos igual aos amigos
deles: “vai te catar”, “não enche o saco””.
Há momentos em que ouvintes de todo o país entram em contato
telefônico com o programa e, após se identificarem são insultados
com termos como ‘besta humana’, ‘idiota’, ‘chato’, ‘burro’ e outros da
mesma natureza, quando não são convidados a ouvirem outras
rádios ou, então, simplesmente retirados do ar (SILVA; TORIELLO,
2000, p.113)

Foi durante os anos de 1993 até 2003 que o programa inclui diversos
personagens, como uma patricinha paulista que atendia os ouvintes com ar esnobe
chamada Paty Lane. Bola, e demais. Foi em 2002, que o programa atingiu a marca
de 20 milhões de ouvintes no Brasil, com isso o proprietário decidiu investir em uma
forma de transmissão ao vivo, via internet. Seria a primeira vez que seu público
assistiria em tempo real a transmissão do programa pela internet, via web. Com essa
nova maneira, os apresentadores decidiram se caracterizar, pois até então só bastava
fazer as vozes de seus personagens, foi preciso criar identidade visual.
Havia então duas formas de ganhar audiência, a dos ouvintes e a pela web,
que viam a gravação do programa. Com todo esse sucesso de audiência, levou seus
donos a desenvolver o projeto de levar o programa pânico para algo maior, a televisão
aberta.
1.5 História do programa Pânico na TV
A versão televisiva foi estreada em 28 de setembro de 2003, pela emissora
Rede TV! Das 18h30 às 20h aos domingos. Com o mesmo objetivo do programa da
Rádio, ao seu comando e condutor da equipe o apresentador Emilio Surita, a equipe

era formada por Carioca (Márvio Lucio), Mendigo (Carlos Alberto da Silva, Bola
(Marcos Chiesa), Ceará (Wellington Muniz), Zé Fofinho (Vinícius Vieira), Japa (Marcos
Aguena), Vesgo (Rodrigo Scarpa) e a ex BBB (Big Brother Brasil) Sabrina Sato. O
Programa estreou com um cenário mal produzido com um custo de cinco mil reais.
Valor insignificante se for comparado com a verba que era disponibilizada a outros
programas. Por exemplo, o Caldeirão do Huck da Rede Globo que conta com a verba
de aproximadamente de trezentos mil reais por mês. Ratinho, no SBT, que é
considerado um programa barato, cerca de duzentos e cinquenta mil reais mensais,
fora esses fatores o Pânico na TV não tinha produtor, mas isso não foi um problema
para seus apresentadores chamarem atenção para o programa.
Em pouco mais de dois anos, o Pânico se tornou a maior audiência da Rede
TV e ainda tinha uma reprise nas sextas, às 23h. Quadros como “Sandálias
da Humildade”, “Momento Amy Winehouse”, fizeram sucesso na versão do
programa na emissora paulista. O humorístico ainda criou manias nacionais
como a “Dança do Siri”, que passou a ser reproduzida pelos telespectadores,
internautas e famosos. Curiosamente, a dança “nasceu” na Rádio Jovem
Pan, através de um ouvinte do programa (VAQUER, 2013)

Surita interage com os demais integrantes que chamam os quadros. Existe
também um pequeno auditório no estúdio. Mas o que mais chamou a atenção entre
os participantes foi a inclusão de uma mulher bonita, com um belo corpo e com a
roupa que aparentemente lembrava uma samambaia, que começou a ser chamada
de Mulher Samambaia. A animação nos integrantes logo na estreia mostrava quais
eram suas intenções, criar um verdadeiro “pânico na televisão”. Seu encerramento
era contar o final dos filmes que as concorrentes Globo e SBT iriam passar em sua
grade, dizendo aos telespectadores para que não perdesse o tempo assistindo, pois
trabalharia no outro dia de manhã. Desde sua estreia na TV o programa já
demonstrava que a intensão era fazer na TV tudo aquilo que já era feito na Rádio, um
verdadeiro “auê”. Seu elenco também contava com algumas assistentes de palco
denominada pelo grupo como “Panicat”, meninas de corpo escultural que
permaneciam no palco em trajes de banho e dançando, fazendo também participação
nos quadros com os integrantes do programa. Entre diversas meninas que
participaram da atração, uma que se destacou foi a modelo Nicole Bahls que entrou
no elenco em 2008, devido a sua forte personalidade. Com seu grande sucesso no
programa, recebeu propostas para participar de um reality show em outra emissora,
deixando assim de fazer parte do elenco em 2012.
1.6 Fim do programa na televisão
O programa Pânico já foi exibido em duas emissoras, na Rede TV e na
Bandeirantes onde ficou até dezembro de 2017 no ar. Mesmo sendo um programa
que gerava bastante audiência, o Pânico tinha muito prejuízo com falta de anunciantes
e também no pagamento da equipe, pois além de ter inúmeras pessoas trabalhando
por trás das câmeras, também contava com um time grande de artistas. A
mensalidade do programa chegava a 4 milhões de reais.
A juventude era o público-alvo do programa e com a evolução da internet,
surgimento do Youtube e das redes sociais, esse público deixou de lado o interesse

pelo humorístico. Esse desinteresse gerou prejuízo para a Bandeirantes. O âncora do
programa Emilio Surita (2018) afirmou:
Nós estamos no rádio, lá nunca paramos. Estamos no Twitter, no Instagram,
e principalmente aqui, no ‘YouToba’. E olha que nem começamos a abrir a
nossa caixa preta de material inédito, proibido, nunca visto antes. Aí que eu
quero ver, bebê! Fique conectado com a gente, que tem muito mais por vir!”,

Fora da televisão, o programa Pânico mantém o seu trabalho pela rádio e
também pelo Youtube onde já contam com mais de 7 milhões de inscritos e
aproximadamente 2 bilhões de visualizações em seus vídeos. Já que o público alvo
migrou para a internet, nada mais estratégico do que aproveitar essa oportunidade e
gerar conteúdos de acordo com essa nova era tecnológica.
8.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Importante ressaltar que após efetuar uma análise do histórico do programa
transmitido tanto no rádio quanto na TV podemos observar que sua liberdade editorial
é bem mais extensa no rádio. Já na televisão o humor é sim escrachado mas quando
se trata de assuntos políticos e/ou sobre personalidades relevantes para a sociedade
o escracho pode ser menor ou até mesmo excluído. E isso pode acontecer devido à
repercussão do assunto e também do grande número de cidadãos que a TV é capaz
de alcançar, muito maior do que a do rádio.Um dos fatores de maior relevância e
destaque é a comparação entre o público do Pânico no Rádio e Pânico na TV.
Segundo dados do Ibope (2009), o público da TV é aparentemente mais jovem, sendo
adolescentes com predominância de homens. Já no rádio o público é mais dividido
entre homens e mulheres, porém de mais idade. Não é possível apontar com tanta
certeza, pois pode haver variações devido ao uso da linguagem, que no rádio é um
tanto mais "sutilizada" se comparada com a da TV, sendo esse um dos fatores do
rádio atrair o público mais velho, que busca mais interesse no humor e não somente
na imagem. Na TV um dos pontos altos do programa é a edição, dinâmica e rápida.
O jovem se prende mais a essa característica de linguagem.
Porém, o que possivelmente seja o ponto de intersecção entre a versão
radiofônica e a da TV é o foco na participação do público. Onde ele deixa de ser
passivo, apenas espectador para ser indispensável no produto. No rádio a maior parte
do sucesso do programa é causado pelas interações entre apresentadores e os
ouvintes. Na TV isso se repete, mas nos VTs e quadros do programa onde a
participação do cidadão comum faz toda a diferença fazendo com que o auditório e os
telespectadores se identifiquem e se sintam parte da atração.
É fato que as análises acima são fruto de muita pesquisa e observação. Seria
agregador se aqui existisse um parecer do idealizador ou até mesmo do apresentador
ou algum outro integrante do programa, e ainda de ouvintes e telespectadores, porém
isso não foi possível.
Finalizamos afirmando que o programa Pânico é um caso de transposição onde
um produto não substitui o outro, como vimos no decorrer da história. As duas
vertentes do programa foram mantidas e seus públicos, distintos, fidelizados até a
internet tomar força e fazer com que os jovens se interessem mais por conteúdos do
youtube do que da televisão. Isso fez com que o Pânico entrasse em prejuizo e
finalizasse os trabalhos na TV, mantendo-se apenas na rádio e na internet.

O Pânico na TV revitalizou o gênero humorístico na televisão e ainda reiterou
o humor no horário nobre dos domingos, algo que não acontecia desde os anos de
1990, quando era exibido Os Trapalhões.
Ao realizar as pesquisas para elaboração deste artigo, notamos a escassez
bibliográfica sobre gêneros radiofônicos e sua análise mais aprofundada. Há sim
alguns livros contando histórias, curiosidades, mas análises, de fato, da importância
do gênero e dos programas que fizeram sucesso na contemporaneidade são
realmente raros. Fica a sugestão para que novos pesquisadores não se esqueçam
das raízes da comunicação em massa no Brasil.
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RESUMO
Neste artigo são abordadas a considerações referentes aos aspectos psicossociais e
socioculturais, tendo como objetivo a construção da identidade na infância dentro do âmbito escolar.
Foi observado também que, o processo de construção da identidade se dá primeiro no seio familiar, e
logo mais a escola, ela é construída por meio da interação social do indivíduo com o meio em que está
inserido. Desta forma a escola exerce um papel fundamental na construção da identidade, pois permite
o acesso a novos vínculos afetivos, aluno x aluno e professor x aluno.
Palavras-chave: Identidades; Desenvolvimento; Relações; Afetividade.

ABSTRACT
In this article, we approach considerations related to psychosocial and socio-cultural aspects,
aiming at the construction of identity in childhood within the school context. We also observe that the
process of identity construction takes place first in the family, and then the school, it is built through the
social interaction of the individual with the environment in which he is inserted. In this way the school
plays a fundamental role in the construction of identity, since it allows access to new affective bonds,
student x student and teacher x student
Keywords: Identities; Development; Relations; Affectivity.

1. INTRODUÇÃO
Atualmente, fala-se muito sobre a construção da identidade, tema que tem gerado
vários debates no campo da educação. A construção da identidade nos dias atuais,
abrange vários aspectos socioculturais, sendo eles a identidade social, pessoal,
emocional, sexual, racial, religiosa e educacional. A pluralidade cultural permeia todo
ambiente escolar, pois a sociedade é formada não apenas por diferentes etnias, mas
também, por diferentes culturas e religiões.
A escola tem um papel fundamental na construção da identidade do aluno como
indivíduo que será inserido na sociedade, não basta ir à escola é preciso se relacionar.
Relacionar-se é criar meios para vínculos afetivos, afetar o aluno como um ser social,
emocional e intelectual. O afeto impacta positivamente e possibilita a construção da
identidade da criança, cujo o qual é desenvolvida na relação aluno x aluno e professor
x aluno.
A construção da identidade não ocorre de uma hora para outra, para Piaget
(1992) os valores morais, bem como socioculturais são construídos a partir da
interação do indivíduo com o ambiente, haja vistas, a construção se dá por meio da
vivência diária, principalmente da vivência com o adulto, pois é a partir dessa
convivência que a criança constrói seus próprios valores e princípios. Sendo assim,
concluímos que o processo de construção requer tempo e disposição.
Segundo Piaget (1977), o desenvolvimento da construção da identidade moral
integra três fases, chamadas de: Anomia (crianças até 5 anos): a construção da
identidade moral não é imposta, ela é construída pelos hábitos e não por uma
consciência do que é certo e errado. Ex: O bebê chora até que seja alimentado.
Heteronomia (crianças de 9 a 10 anos): O certo é certo e o errado é errado, qualquer
outra interpretação não corresponde a uma atitude correta. Na heteronomia os valores
são construídos à partir daquilo que é correto, não a meio certo ou meio errado. Ex:
Uma pessoa pobre que rouba leite para o filho está tão errada quanto um homem que
matou uma pessoa. Seguindo esse raciocínio. Autonomia (a partir dos 10 anos):
Assimilação das regras, os valores e o respeito a regras são por meio de acordos
mútuos, é a última fase do desenvolvimento da moral.
Cabe ao educador ajudar a criança no processo de transição de uma fase para
outra, da anomia para a heteronomia e por último, naturalmente para a autonomia.
Como nos dias atuais desenvolver a construção da identidade moral, a
construção do eu e a relação com o outro?
De acordo com o RCN para a educação infantil a identidade tem a função de
distinguir, marcar as diferenças, sejam elas físicas, emocionais e comportamentais
dos indivíduos.
Visto que a identidade é construída na interação social nas relações
estabelecidas no meio em que a criança convive.
2. JUSTIFICATIVA
A construção da identidade ocorre por meio de um processo a longo prazo, ou
seja, é um processo contínuo de autoconhecimento. Quanto mais nos conhecemos, e
temos consciência do nosso eu como individuo, melhor ocorre esse processo de
construção. Ter consciência de quem somos, da nossa origem, do nosso papel em
sociedade, permite que sejamos autores do nosso conhecimento e do meio em que

vivemos. Portanto justificamos a necessidade de abordar e praticar tal tema em
ambiente escolar.
3. METODOLOGIA
Foram realizadas pesquisas de campo e entrevistas, com duas escolas
localizadas no município de Lorena, onde os entrevistados responderam às questões
propostas de acordo com seu conhecimento considerando sua vivência escolar. As
entrevistas objetivaram atrair a atenção para capacitação dos profissionais da
educação, para que o presente assunto seja melhor trabalhado, permitindo assim que
o professor trace novas estratégias para desenvolver em ambiente escolar.
Preliminarmente a pesquisa foi submetida ao comitê de ética (CEP), do UNIFATEA
posto que envolve entrevistas com seres humanos. O projeto foi aprovado conforme
parecer n°2.755.821, CAAE: 92916418.6.0000.5431.
A pesquisa foi realizada em escola de educação infantil privada e pública, na
primeira fase, no município de Lorena, com professores, gestores e coordenadores,
identificando o que os mesmos conhecem sobre o assunto do presente trabalho.
Totalizando, oito profissionais.
Para melhor compreensão da análise de dados e visando preservar a o
anonimato dos entrevistados, foi elaborada uma tabela com nomes fictícios
especificando a atuação e tempo de instituição de cada participante.
Entrevistados
Luciana
Ana
Professora Maria
Professora Fernanda
Professora Samira
Professora Joana
Professora Laura
Professora Mariana

Atuação
Diretora
Diretora
Educação Infantil
Educação Infantil
Educação Infantil
Ensino Fundamental I
Ensino Fundamental I
Ensino Fundamental I

Tempo na instituição
18 Anos
6 Anos
3 Anos
5 Anos
8 anos
4 Anos
4 Anos
5 Anos

Fonte: Tabela elaborada pelos pesquisadores

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para a realização da presente pesquisa, inicialmente foram apresentadas uma
carta no local onde foi desejava-se realizar a pesquisa de campo, contendo o termo
de aceite, bem como foram apresentados os objetivos da pesquisa. Os participantes
receberam as informações sobre o procedimento e, aqueles que aceitaram participar
do estudo assinaram o termo de consentimento livre e esclarecimento ou termo de
assentimento. Houve a adesão de oito sujeitos.
A pesquisa foi realizada com professoras e gestora de escolas de educação
infantil publica e particular, sobre a construção da identidade, sendo que foi
apresentado um questionário objetivando analisar e discriminar elementos
importantes na relação professor x aluno, tendo em vista o ambiente escolar, sendo
este propicio para tal construção, espaço no qual é rico em diversidade, pluralidade e
multiculturalismo.

Tanto as professoras quanto a gestoras, consideram de suma importância a
afetividade no processo de construção da identidade, reforçando que isso se da ao
longo do ano letivo. Ressaltando que diversidade/multiculturalismo não se trata de um
tema de tema de fácil abordagem, porém, um tema indispensável. Em unanimidade
concordam que por várias vezes a escola não está preparada, mas que é um desafio
a ser encarado. E a gestão por sua vez faz o possível para investir na capacitação de
seus professores.
Vale acrescentar que nas entrevistas obtivemos falas em comum sobre a
questão da construção da identidade, as mesmas também falaram sobre os desafios
que o tema trás.
Questionamos as professoras sobre a relação professor x aluno:
Qual a relação existente entre professor e aluno? (Pesquisadoras)
Nossa relação não pode ser apenas profissional acreditando que o aluno é
só mais um entre outros, ou que o professor seja o centro do universo, não
se atentando para as experiências dos alunos. A relação professor e aluno é
envolvida por laços afetivos que além de nos unir garantem ótimos
resultados. (Professora Maria)
A relação entre aluno e professor, acontece ao longo do ano letivo, deve
ocorrer da melhor maneira possível, inclui a troca de saberes e respeito.
(Professora Fernanda)
A relação professor e aluno é muito importante principalmente, quando
trabalham juntos convivem bem, aceita opinião um do outro, isso torna um
ambiente saudável, harmonioso e um aprendizado prazeroso. (Professora
Samira)

Ambas concordam que a relação é construída ao longo do ano letivo, e que o
afeto faz com que o aprendizado flua de forma mais leve e prazerosa. Sendo assim a
união, a cooperação, o respeito e o crescimento tanto da sala quanto do professor, se
tornam mais fáceis quando há laços afetivos.
“Para aprender, necessitam-se dois personagens (ensinante e aprendente) e
um vínculo que se estabelece entre ambos. (...) Não aprendemos de qualquer um,
aprendemos daquele a quem outorgamos confiança e direito de ensinar” (Fernández,
1991, p. 47 e 52).
Diante deste fundamento é inegável que a aprendizagem se também por meio
do vinculo afetivo.
Questionamos as professoras sobre a importância e influencia do professor na
formação do aluno:
Qual a importância e influencia que o professor tem no processo de formação
do aluno?
A educação infantil é a base e uma grande trajetória, e o professor é um
agente condutor de aprendizagem. Nossa importância na formação do aluno
é indiscutível, e nossa influência pode ser comparada a de um semeador, que
por onde passa deixa sua sementinha, assim somos nós professores,
especificamente eu, que acredito que o aluno seja uma terra preparada para
receber as sementinhas, e para que um dia ela se torne uma grande arvore
é preciso o cuidado com cada uma delas. (Professora Maria)
O professor exerce grande influencia sobre o aluno e pode influenciar positiva
e negativamente haja vista passa grande parte do dia com seus alunos, no
processo de formação do aluno é muito importante o vinculo afetivo, pois

acredita que o afeto muda o processo de aprendizagem e formação do
individuo. (Professora Fernanda)
A importância é que o professor passe para seus alunos sempre conteúdos
com fundamentos, porque o professor será um ponto de referencia para o
aluno, ele deve estar formando é para o mercado de trabalho. (Professora
Samira)

Maria (nome fictício) fala sobre a importância do professor, pois ele exerce
papel de condutor de aprendizagem.
Maria (nome fictício) e Fernanda (nome fictício) concordam que o professor é
um grande influenciador, e pode influenciar seus alunos positiva e negativamente. E
para que haja melhor resultado e crescimento é importante que haja vínculo afetivo.
Samira (nome fictício) afirma que é importante que o professor passe todo seu
conhecimento, sua bagagem, para que o aluno alcance o resultado esperado.
De acordo com Bariani e Pavani (2008), no processo ensino-aprendizagem, a
relação professor-aluno deve ser marcada pela bi-direcionalidade, ou seja, pela
influencia existente do professor sobre o aluno, assim como do aluno sobre o
professor, portanto tendo efeitos recíprocos.
Deste modo, concordamos que o professor é um grande influenciador, posto
que, em sala de aula é um espelho no qual reflete diretamente na formação do aluno
como indivíduo.
Questionamos as professoras sobre o multiculturalismo nas escolas:
A escola está preparada para trabalhar com o multiculturalismo?
(Pesquisadoras)
Vivemos em um país multicultural, temos que estar preparados como
profissionais e como escola. Claro que não é tão simples assim já que
encontramos em uma única sala de aula uma mistura grande de religião, por
exemplo. E por mais que apareça certas dificuldades precisamos estar
preparados. (Professora Maria)
A escola sempre deve buscar meios para trabalhar as diversas culturas, mas
nem sempre esta. (Professora Fernanda)
Acredito que sim, toda escola tem condições de trabalhar com o
multiculturalismo, desde que os professores venham ter uma formação
própria. (Professora Samira)

Maria (nome fictício) e Fernanda (nome fictício) concordam que como escola e
profissionais devemos nos preparar para trabalhar o multiculturalismo, porém nem
sempre estamos preparados.
Samira (nome fictício) afirma que sim, desde que os professores tenham uma
formação voltada para o multiculturalismo.
Para uma educação de qualidade para todos é preciso reinventar a educação
escolar, tratando todas as diferenças socioculturais, como diz Moreira (2011, p.13)
“para que possa oferecer espaços e tempos de ensino-aprendizagem significativos e
desafiantes para os contextos sociopolíticos e culturais atuais e as inquietudes de
crianças e jovens”.
Questionamos a gestão escolar sobre diversidade:
O que a gestão escolar entende por diversidade?
São características que figuram as diferenças culturais, costumes, religião,
político e familiar, etc. (Diretora Luciana)

A gestão entende que diversidade são características que figuram as
diferenças culturais, como, costumes, religião, política e tradições familiares.
Pereira (2001, p.107) afirma que a escola se torna um espaço de encontros
entre iguais, possibilitando a convivência com a diferença, de uma forma
qualitativamente distinta da família e principalmente do trabalho.
Questionamos as professoras sobre o trabalho da gestão e coordenação para
auxilia-las no processo de formação do aluno:
Como a direção e a coordenação da escola trabalham para auxiliar a equipe
docente no processo de formação do aluno?
Auxiliam em reuniões de HTPC, nos indicam cursos, sempre estão
conversando com os professores e quando podem reservam e preparam uma
capacitação com algum profissional no ambiente escolar. (Professora Maria)
Acredito que coordenação e direção devem investir nos docentes por meio
de cursos e outros meios de capacitação e outros recursos que contribuem
no processo de formação do aluno. (Professora Fernanda)
Me auxilia quando me encontro com alguma dificuldade em relação aos
alunos, uma reunião etc. (Professora Samira)

Ambas afirmam que a direção e coordenação auxiliam na formação continuada
do professor. Seja em reuniões de HTPC, indicações de cursos, capacitação na
escola (com profissionais da educação, da saúde, entre outros), e outros recursos que
contribuem no processo de formação do aluno.
Na LDB 9394/96, a formação continuada tem por finalidade assegurar aos
profissionais da educação o aperfeiçoamento da profissão por meio da intervenção
institucional. Entendemos que a formação continuada, embasada na LDB 9394/96 é
um direito do professor, cabe a gestão da escola garantir e disponibilizar recursos para
que ocorra tal formação.
Questionamos as professoras sobre o preparo do corpo docente, quanto a
diversidade:
O corpo docente está preparado para trabalhar a questão da diversidade na
escola? (Pesquisadoras)
Bom, diversidade está ligada a quantidade/multiplicidade, e a escola é o lugar
onde se encontra tudo isso, a gestão da nossa escola está sim caminhando
para um trabalho melhor, para um bom atendimento e para um melhor
preparo de seus docentes. (Professora Maria)
Trabalhar a diversidade na escola não é fácil, pois não estamos livres de
conflitos se tratando desse tema. É um grande desafio para todos, mas nem
sempre a escola está preparada. (Professora Fernanda)
Acredito que não, para trabalhar com a diversidade na escola, com conteúdo
com a qualidade, precisaria de uma equipe interdisciplinar. (Professora
Samira)

Maria (nome fictício) e Fernanda (nome fictício) concordam que o corpo
docente não está preparado para trabalhar a diversidade na escola, porém vêm
caminhando para um trabalho melhor e um melhor preparo de seus docentes.
Samira (nome fictício) afirma que não, e que seria necessária uma equipe
interdisciplinar para trabalhar nessa área.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), é função
da escola, abordar a pluralidade cultural com as crianças logo nas primeiras séries
do ensino fundamental. Entretanto, a professora Samira julga necessária uma equipe

interdisciplinar para trabalhar a questão da diversidade na escola. Porém entendemos
que se há formação continuada para o preparo de seus profissionais, não se faz
necessária a atuação de uma equipe interdisciplinar.
Foi aplicado o mesmo questionário com professoras da rede pública.
Questionamos as professoras sobre a relação professor x aluno:
Qual a relação existente entre professor e aluno?
A relação entre professor e aluno deve ser de observação e aprendizado.
Deve ser considerado o ser humano na sua forma integral ambos os
indivíduos no processo de ensinar e aprender mutuamente. Já a troca de
aprendizado que garante que os resultados sejam, mas positivos e. Que
atendam a necessidade do mundo que estamos vivendo das relações
interpessoais. (Professora Joana)
Além da relação ensino aprendizagem na qual persiste a troca de
experiências de ambas as partes, existe também a relação afetiva que irá
garantir uma educação de qualidade. (Professora Laura)
É uma relação de troca, ensino aprendizagem onde os alunos trazem os
conhecimentos prévios e os professores vão trabalhando em cima dos
conteúdos que já dominam. (Professora Mariana)

Ambas concordam que é uma relação de troca de ensino e aprendizagem e
que a afetividade na afetividade na relação professor X aluno faz com que os
resultados sejam mais eficazes.
Questionamos as professoras sobre a importância e influencia do professor na
formação do aluno:
Qual a importância e influencia que o professor tem no processo de formação
do aluno?
O professor é um indivíduo de extrema importância na formação do aluno.
Ele é capaz de oportunizar um ensino de qualidade pautado em valor
essenciais tanto na parte humana quanto cognitiva. Em sua atuação se portase como um mediador de aprendizagem, ele consegue garantir que o ensino
seja muito mas significativo. (Professora Joana)
O professor influência diretamente no processo de formação do aluno, uma
vez que seu principal papel de formar cidadãos conscientes vai além do
ensino das disciplinas, pois a escola é a vida e deve ensinar para tal.
(Professora Laura)
Muitas, o professor influência direta e indiretamente com atitudes, exemplos,
que ajudarão, no seu processo de formação. (Professora Mariana)

Ambas concordam que o professor influência direta e indiretamente no
processo de ensino aprendizagem, e faz papel de mediador em sala de aula, para
garantir que o ensino seja mais eficaz e significativo para o aluno.
Questionamos as professoras sobre o multiculturalismo nas escolas:
A escola está preparada para trabalhar com o multiculturalismo?
O multiculturalismo é algo de extrema importância, no entanto a escola no
está preparada para tal trabalho. Ainda há uma necessidade de formação
acadêmica e humana para que os profissionais tenham qualificação e
sensibilidade para trabalhar essa diversidade. (Professora Joana)
O professor influência diretamente no processo de formação do aluno, uma
vez que seu principal papel de formar cidadãos conscientes vai além do

ensino das disciplinas, pois a escola é a vida e deve ensinar para tal.
(Professora Laura)
Sim. Através da diversidade de culturas, realizando atividades que promovam
o trabalho multiculturais. (Professora Mariana)

Joana (nome fictício) e Laura (nome fictício) concordam que não, pois para isso
é necessária uma qualificação específica.
Mariana (nome fictício) afirma que sim, através de atividades que promovam o
trabalho multicultural.
Questionamos a gestão escolar sobre diversidade:
O que a gestão escolar entende por diversidade?
Diversidade é a palavra que define um conceito que aborda a capacidade de
estar e se relacionar com diferentes modos de ser e agir. A diversidade
propicia a troca e a aprendizagem na diferença. Essa troca ao a possível se
houver respeito e coletividade. (Gestora Ana).

A gestão entende que diversidade é relacionar-se com o que é diferente, pois
a diferença nos proporciona troca de conhecimento, troca que só é possível se houver
respeito e união.
Questionamos as professoras sobre o trabalho da gestão e coordenação para
auxilia-las no processo de formação do aluno:
Como a direção e a coordenação da escola trabalham para auxiliar a equipe
docente no processo de formação do aluno?
A equipe gestora no seu trabalho de intervenção no processo de formação
do aluno auxilia os professores não parte de encaminhamento, quando
necessário e em momento de reuniões em que são tratados assuntos para
melhoria no processo de aprendizagem. (Professora Joana)
É realizado um trabalho em equipe m tendo como principal foco o aluno,
buscando sanar a defasagem atrelada ao social de por conta de alguma
deficiência com transtorno. Almejando sempre uma educação de qualidade.
(Professora Laura)
Nos horários de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) ocorre está formação
com os professores que serão as medicações do processo de formação do
aluno. (Professora Mariana)

Ambas concordam que a direção e coordenação auxiliam de forma coletiva e
individual quando necessário, oferecendo recursos que contribuem na formação do
aluno e também na formação continuada do professor.
Questionamos as professoras sobre o preparo do corpo docente, quanto a
diversidade:
O corpo docente está preparado para trabalhar a questão da diversidade na
escola?
A diversidade é algo de extrema importância, no entanto a escola no está
preparada para tal trabalho. Ainda há uma necessidade de formação
acadêmica e humana para que os profissionais tenham qualificação e
sensibilidade para trabalhar essa diversidade. (Professora Joana)
O professor influência diretamente no processo de formação do aluno, uma
vez que seu principal papel de formar cidadãos conscientes vai além do
ensino das disciplinas, pois a escola é a vida e deve ensinar para tal.
(Professora Laura)

Sim, o professor está preparado para atuar nas diversas situações vivendo
na escola. (Professora Mariana)

Ambas concordam que a diversidade é um assunto presente na escola e que o
professor deve estar aberto ao desafio de trabalho em sala de aula, mas infelizmente
não acontece na maioria dos casos. Apontamos ainda que as professoras Joana e
Laura mantém a mesma opinião sobre a questão do multiculturalismo.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos então que é indiscutível a importância de trabalhar desde a
primeira infância a construção da identidade na escola, levando em conta a relação
afetiva aluno x professor e aluno x aluno. Como já havíamos dito a construção se da
a longo prazo, mas devemos respeitar a criança como individuo em sua totalidade, e
não como um ser fragmentado.
É incontestável que o ser humano desde o nascimento é regido e influenciado
pelo meio em que vive, sendo assim, devemos ter em mente que a criança não vem
como um papel em branco, mas trás consigo uma história, que devemos respeitar e
trabalhar a partir da mesma, reconhecendo seus limites, respeitando suas
preferências e compartilhando aprendizado.
Contudo o professor é um agente ativo na formação de seus alunos, uma vez
que reflete diretamente no comportamento de cada um. Somos mediadores nas
relações sociais e afetivas e exercemos papel essencial na construção da identidade.
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RESUMO
O crescimento das microalgas é dependente das condições experimentais podendo variar de
acordo com nutrientes disponibilizados, concentração salina e de CO2 dissolvido.Neste trabalho foi
avaliado o crescimento da microalga Chlorella minutíssima em meio de cultivo f/2, onde as variáveis
estudadas foram a influência dos antibióticos sulfametoxazol e trimetoprima (0,005 g/L e 0,017 g/L) e a
ausência/presença de NaCl (0 g/L e 30 g/L). Os cultivos foram realizados indoor em fotobiorreatores,
aeração e taxa de iluminação controlados, à temperatura ambiente. Os resultados indicaram a
potencialidade dos antibióticos na inibição do crescimento de Chlorella minutíssima e na síntese de
clorofila a e b, indicando inibição de proteínas responsáveis pela codificação das clorofilas nos
cloroplastos.
Palavras-chave: antibióticos; concentração salina; clorofila; Chlorella minutíssima.

ABSTRACT
The growth of microalgae depends on experimental conditions and may vary the nutrients
provided, salt concentration and CO2 dissolved. In this work, we evaluated the growth of microalgae
Chlorella minutíssima in medium f/2, where the variables studied were the influence of antibiotics
sulfamethoxazole and trimethoprim (0,005g/L and 0,017 g/L) and the absence/presence of NaCl (0 g/L
and 30g/L). The crops were indoor in photobioreactors, aeration and lighting controlled rate, at room
temperature. The results indicated the potential of antibiotics on growth inhibition of Chlorella
minutíssima and in the synthesis of chlorophyll a and b, indicating inhibition of protein responsible for
codifying the chlorophylls in chloroplasts.
Keywords: antibiotics; saline concentration; chlorophyll; Chlorella minutíssima.

1. INTRODUÇÃO
O crescimento das microalgas é dependente das condições experimentais
podendo variar de acordo com a temperatura, o pH do meio de cultivo, nutrientes
disponibilizados, concentração salina e de CO2 dissolvido. Além disso, a quantidade
e intensidade de luz oferecida apresentam influência direta no crescimento e
proliferação das células (YU et al., 2014). Os meios de cultivos para espécies de
microalgas marinhas como C. minutíssima são formulados tendo como base
elementos constituintes da água do mar, sendo essencial a concentração salina para
crescimento de algumas espécies de microalgas (ZENG et al., 2011).
O uso dos antibióticos sulfametoxazol e trimetoprima associados na mesma
formulação teve início na década de 1970. Estes são indicados no tratamento de
doenças do trato urinário e atuam bloqueando sequencialmente a síntese de
tetraidrofolato nos microrganismos bacterianos e suas moléculas percussoras
(BURTON; CHABNER; KNOLLMAN, 2012; GUIMARÃES; DA SILVA MOMESSO;
PUPO, 2010).
Diversos estudos atentam para os riscos de resíduos farmacêuticos em
ambientes aquáticos e terrestres. As toxicidades geradas aos animais/humanos são
imensuráveis em longo prazo. No entanto, pesquisas vêm demonstrando a
capacidade das microalgas na remoção de compostos farmacêuticos, substâncias
tóxicas e elementos químicos em processos denominados biorremediação e
bioacumulação (GINEBREDA et al., 2010; HERNANDO et al., 2006; MALLA et al.,
2015; XIONG et al., 2018). Esses processos são testados em diferentes sistemas de
cultivo de microalgas.
Existem quatro diferentes sistemas de cultivo para microalgas: fotoautotróficos,
heterotróficos, fotoheterotróficos e mixotrófico. No cultivo heterotrófico a fonte de
carbono para desenvolvimento e proliferação das microalgas são os compostos
orgânicos comumente utilizados como, glicose, acetato e glicerol (BUMBAK et al.,
2011; PEREZ-GARCIA et al., 2011) que podem ser combinados com aporte de luz
para o cultivo fotoheterotrófico. No entanto os cultivos heterotróficos são mais
propensos à contaminação devido à disponibilidade de carbono orgânico, facilmente
metabolizado por microrganismos (MUTHURAJ et al., 2014). Por essa razão, a adição
de antibióticos aos cultivos é uma alternativa de evitar a contaminação.
A presença de antibióticos no cultivo pode inibir o crescimento celular,
influenciando diretamente a síntese de proteínas responsáveis pela codificação de
cloroplastos (clorofila a e b) e carotenos. (LÓPEZ-MARTÍNEZ et al., 2014; PERALESVELA et al., 2016; TEIXEIRA; GRANEK, 2017). Nos estudos desenvolvidos por
López-Martinez et al., (2014) com o antibiótico oxitetraciclina observou-se uma
redução da clorofila a, da microalga C. reinhardtii após 24h do experimento.
Resultados semelhantes foram encontrados quando testado os antibióticos
cloranfenicol, florfenicol e oxitetraciclina isoladamente na microalga Tetraselmis
suecica (SEOANE et al., 2014).
A combinação de sulfametoxazol e trimetoprima em condições que evitem a
disseminação de bactéria e possibilite o crescimento das microalgas é uma alternativa
para viabilizar a redução dos custos no cultivo heterotrófico. Estes antibióticos
apresentam eficácia contra cepas de Chamydia diphtheriae, N. meningitidis,
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, S. pyogenes, Escherichia coli,
Proteus mirabilis, Proteus morgaii, Proteus morgaii, espécies de Enterobacter,

Salmonella, Shigella, Pseudomonas pseudomallei e Serratia. Algumas cepas de S.
pneumoniae, Alcaligenes, Klebsiella, Brucella abortus, Pasteurella haemolytica,
Yersinia enterolitica e Nocardia asteroides (BRUNTON et al., 2012).
As clorofilas são importantes pigmentos sintetizados pelas microalgas. A
produção desses pigmentos ocorre nos cloroplastos, que são compartimentos com
estruturas delimitadas por membranas duplas e membranas tilacoides, (NELSON e
COX, 2012). Atualmente existem quatro tipos de clorofila a, b, c e d (CHEN et al.,
2010). As clorofilas a e b são pigmentos que captam quantidade maior de energia
luminosa. Embora a coloração das microalgas seja decorrente da presença destes
pigmentos, o espectro de absorção dessas clorofilas é diferente.
Neste trabalho, objetivou-se o estudo do crescimento e produção de clorofila a
e b da microalga Chlorella minutíssima em meio de cultivo contendo os antibióticos
sulfametoxazol e trimetoprima. Foram avaliadas diferentes condições de salinidade a
fim de desenvolver situações de melhor ajuste no cultivo heterotrófico.
2. METODOLOGIA
2.1. Antibióticos (sulfametoxazol e trimetoprima)
Foi utilizado o antibiótico Espectroprima® suspensão oral fabricado pela
indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi, cujos princípios ativos são sulfametoxazol 40
mg/mL e trimetoprima 8 mg/mL.
2.2. Microrganismo
Foi utilizada a microalga marinha Chlorella minutíssima gentilmente cedida pelo
Departamento de Oceanografia Biológica do Instituto Oceanográfico da USP, São
Paulo e pelo professor Dr. Messias Borges Silva do Departamento de Engenharia
Química da Escola de Engenharia de Lorena (EEL-USP).
2.3. Condições de cultivo

Metais traço

O meio de cultivo f/2 (GUILLARD; RYTHER, 1962) foi utilizado para
manutenção do banco de células, preparação de inóculo e obtenção de biomassa,
com algumas modificações (sem adição de vitaminas) (Tabela 1). Para montagem dos
cultivos foram preparadas soluções-mãe de cada reagente, para evitar precipitação
durante o processo de esterilização em autoclave (111°C, 20min).
Tabela 1: Composição do cultivo f/2
Meio f/2 modificado
Concentração
Reagente
(g/L)
NaCl
30,00
NaNO3
75,0 x 10-3
NaH2PO4.H2O
5,0 x 10-3
Na2SiO3.9 H2O
30,0 x 10-3
CuSO4.5H2O
9,8 x 10-6
ZnSO4.7H2O
22,2 x 10-6
CoCl2.6H2O
10,0 x 10-6
MnCl2.4H2O
180,0 x10-6
Na2MoO4.2H2O
6,3 x 10-6

3,15 x 10-3
4,36 x 10-3

FeCl3.6H2O
Na2EDTA

Na Figura 1 estão ilustrados os fotobiorreatores, com capacidade de 5L onde
4,5L foram utilizados para os cultivos, que foram aerados com compressor de aquário
(Xilong - AP-003, 5W) e iluminados com 6 lâmpadas fluorescentes de cor branca, 18
W cada, em ciclo de 24h.
Figura 1: Fotobiorreatores

Fonte: Própria, (2018)

Foi avaliada a influência da associação dos antimicrobianos (SFX) e (TMP), na
ausência e presença de salinidade, condições de cultivo (Tabela 2).
Tabela 2: Condições de cultivo avaliadas

Experimentos

Antibióticos

NaCl

Controle

0 g/L

30 g/L

Ensaio Y

0,005 g/L (SFX) + 0,017g/L (TMP)

0 g/L

Ensaio X

0,005 g/L (SFX) + 0,017g/L (TMP)

30 g/L

*SFX (sulfametoxazol); TMP (trimetoprima).

2.4. Determinação do perfil de crescimento de Chlorella minutíssima
O crescimento celular foi avaliado por meio de espectrofotometria (Sppencer,
Espectrofotômetro SP-22) da suspensão de células, utilizando cubeta de vidro. O
comprimento de onda para leitura das amostras foi de 680 nm (Simões et al., 2017).
Foi utilizado o meio de cultivo f/2 como branco. As amostras foram coletadas
diariamente com o auxílio de seringas de 20 mL. Os experimentos foram realizados
em triplicata.
2.5. Determinação do peso seco
Para determinação do peso seco, foram adicionadas 3 mL da suspensão de
células em recipientes de papel alumínio previamente tarados em balança analítica.
Foram realizados ensaios paralelos com solução salina (NaCl, 30 g/L) com o objetivo

de subtrair a massa do cloreto de sódio (NaCl). As amostras foram incubadas em
estufa à 100°C até peso constante. Os testes foram realizados em triplicata (Figura
2).
Figura 2: (1, a) Amostras com suspensão de microalgas e (2, a) solução de NaCl 30(g/L) incubadas
em estufa a 100°C e (1, b) resíduos de biomassa microalgal e (2, b) NaCl após a evaporação da
água.

(a)

(b)

Fonte: Própria, (2018)

2.6. Curva padrão para determinação da concentração de células
Para determinação da concentração das células da microalga C. minutíssima,
foram efetuadas diluições sucessivas de uma amostra com células em suspensão no
meio de cultivo f/2 para a construção da curva padrão, obtenção da equação da reta
e coeficiente de determinação (R2), que são representados na figura 3.
Figura 3: Curva padrão para a determinação da concentração de células de C. minutíssima em
função da absorvância.

2.7. Determinação do conteúdo de clorofila a e b
O conteúdo de clorofila foi determinado de acordo com (LV et al., 2017; MERA;
TORRES; ABALDE, 2016). As células microalgais foram separadas do meio de cultivo
por meio de centrifugação a 4000 rpm, 15 min e acondicionadas em estufa 50°C até
total remoção da água residual nas amostras. Após a secagem das amostras, as
células foram ressuspensas em álcool 95% (v/v) PA para a extração do pigmento. A
suspensão das células em solvente foi incubada em banho ultrassônico (Eco-sonics)
por 15 min e então mantida a 4°C, no escuro, por 24h. A absorvância do sobrenadante
foi determinada nos comprimentos de onda 645 nm e 660 nm utilizando etanol 95%

como branco. A quantidade de clorofila a e clorofila b foi calculada de acordo com as
equações de (JEFFREY; HUMPHREY, 1975):
Equação 1
Equação 2
Onde:
A660= Absorbância no comprimento de onda 660 nm
A645 = Absorbância no comprimento de onda 645 nm
3. RESULTADO E DISCUSSÕES
Os meios de cultivo devem ofertar nutrientes que favoreçam o crescimento das
microalgas, como carbono, nitrogênio, enxofre, ferro, magnésio e metais traço. A
composição do meio de cultivo interfere na formação de compostos essenciais da
célula (ZENG et al., 2011). Alguns produtos podem afetar negativamente o
crescimento e proliferação celular, como alguns antibióticos.
Estudos apontam a potencialidade para aplicação das microalgas em
processos de biorremediação de antibióticos. Além disso, algumas espécies não
apresentam interferência no crescimento na presença de fármacos antimicrobianos
demonstrando capacidade de tolerância a esses agentes (XIONG et al., 2017). A
trimetoprima (100-350 µg/L) quando testado na microalga C. sorokiana, não interferiu
na produção de clorofila a e b, e no crescimento. De acordo com Lima et al., 2017 , o
sulfametoxazol pode afetar gravemente o crescimento celular devido a sua baixa
solubilidade e capacidade de gerar subprodutos tóxicos.
Células da microalga C. minutíssima cultivadas em meio f/2 podem ser
observadas na Figura 4.
Figura 4: Chlorella minutíssima em microscópio

Fonte: Própria, (2018)

Os resultados de produção de biomassa e clorofila a e b nos cultivos controle,
com adição de antibióticos e NaCl, podem ser observados na Figura 5. Observa-se
que a síntese de clorofila a e b atingiram os maiores níveis no cultivo controle,
indicando que variações na concentração de NaCl e a adição do antibiótico
influenciam negativamente na produção desse pigmento. Houve redução significativa
nos teores de clorofila a (Figura 5), observada em cultivos com exposição a
antibióticos, resultados semelhantes foram relatados conforme, (SEOANE et al.,
2014).

Figura 5: Perfil de concentração de clorofila a e clorofila b no cultivo controle (CC) e durante o
período de crescimento da microalga C. minutíssima na presença dos antibióticos sulfametoxazol e
trimetoprima sem a adição de NaCl (Y) e sulfametoxazol e trimetoprima com a adição de NaCl (X).

(a)

(b)

Os níveis mais baixos de ambos os tipos de clorofila foram observados nos
ensaios (X e Y), onde a concentração salina era zero e havia presença dos antibióticos
sulfametoxazol e trimetoprima, indicando inibição de proteínas responsáveis pela
codificação das clorofilas nos cloroplastos, como descrito na literatura (LÓPEZMARTÍNEZ et al., 2014; PERALES-VELA et al., 2016; TEIXEIRA; GRANEK, 2017).
De acordo com Ebringer, 1972; Liu et al., 2012; Seoane et al., 2014 os cloroplastos
são organelas que tem origem primitiva de bactérias e por isso podem ser alvos de
antibióticos.
O ensaio Y, onde a concentração salina foi de 0 g/L juntamente com a adição
dos antibióticos sulfametoxazol e trimetoprima, atingiram os menores valores de
crescimento no 14° dia (0,194 g/L) quando comparados com o cultivo controle que
atingiu valor de (15,505 g/L) uma diferença de 98,75% (Tabela 6). Outros estudos
salientaram a influência da concentração salina no perfil de crescimento da microalga

Botryococcus braunii que foi reduzindo paralelamente ao aumento do conteúdo
lipídico quando ensaios com 0 psu (unidades práticas de salinidade), quando
comparados as concentrações salinas de 5 psu, 10 psu, 15 psu e 20 psu
(RUANGSOMBOON, 2012).
A associação dos fármacos sulfametoxazol e trimetoprima, no ensaio X com
concentração salina (30 g/L) também apresentou redução no crescimento da
microalga C. Minutíssima. Outros estudos corroboram com os resultados obtidos.
(TEIXEIRA; GRANEK, 2017) evidenciaram a letalidade dos antibióticos
sulfametoxazol, trimetoprima e a associação de ambos no cultivo nas espécies
Isochrysis galbana, Chaetoceros neogracile e Nannochloropsis oculata. O
sulfametoxazol apresentou inibição do crescimento de todas as espécies aplicadas no
estudo. O crescimento da N. oculata foi reduzido significativamente quando em
presença das associações dos antibióticos. Entretanto, considerando as outras
espécies, somente o sulfametoxazol contribuiu com a redução da taxa de crescimento.
Na figura 6 é possível observar as variáveis dos ensaios realizados que mais
influenciaram na redução do crescimento da microalga C. minutíssima.
Figura 6: Variação na concentração de células na fase exponencial de crescimento.

Conforme Seoane et al., (2014) a concentração celular das microalgas só foram
afetadas após 24h em cultivo na presença dos antibióticos. No presente estudo, o
ensaio X evidencia redução da concentração celular após 72h. No entanto, o ensaio
Y obteve resultados que indicam a toxicidade nas primeiras horas de cultivo, na
presença dos antibióticos, associado à ausência de salinidade.
Por outro lado, algumas espécies de microalgas são tolerantes e capazes de
se proliferar em presença de determinados antibióticos. De acordo com (DE ORTE et
al., 2013), as microalgas Phaeodactylum tricornutum e Isochrysis galbana
demostraram crescimento satisfatório em cultivo contendo amoxicilina e
estreptomicina.
Existem parâmetros que são baseados na identificação de agentes tóxicos as
microalgas, como redução da taxa de crescimento, concentração de células viáveis,
biomassa e teor de pigmentos (PRADO et al., 2009). Nesse trabalho os
antimicrobianos sulfametoxazol e trimetoprima interferiram diretamente nestes
parâmetros, indicando uma associação potencialmente tóxica nas concentrações
estudadas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos no presente trabalho demonstraram que o cultivo da
microalga C.minutíssima na presença dos antibióticos sulfametoxazol e trimetoprima
e ausência de salinidade, favoreceu o declínio da fase exponencial de multiplicação
celular e consequentemente redução da síntese de clorofila a e b.
Novos estudos deverão ser conduzidos com o objetivo de analisar diferentes
concentrações de antibióticos e salinidade com o intuito de verificar as melhores
condições de ajuste que favoreça o crescimento e síntese de clorofila no cultivo
heterotrófico.
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RESUMO
A Síndrome de Burnout se caracteriza pela má adaptação e longa exposição ao ambiente de
trabalho estressante, onde o indivíduo acaba por desenvolver sintomas físicos e psicológicos. Em
docentes, afeta diretamente no ambiente educacional e interfere nas propostas pedagógicas, podendo
levar a desejos de abandono da profissão. Tem como objetivo analisar o nível da Síndrome de Burnout,
leve, moderado ou grave, em docentes do curso de enfermagem. Trata-se de um estudo do tipo
exploratório, transversal, com abordagem quantitativa, foi utilizando de entrevista semiestruturada para
obter dados para o estudo. Foram entrevistados oito docentes, dos quais 62,5% eram do sexo feminino,
75% casados, 62,5% enfermeiros e 50% mestres. O nível leve prevaleceu para todas as dimensões,
ainda foram encontrados docentes com nível grave na dimensão Exaustão Emocional. Este trabalho
contribui para avaliação de fatores que influenciam níveis mais elevados da síndrome, podendo ser
elaborada medidas que possam promover espaços saudáveis.
Palavras-chave: Esgotamento Profissional; Enfermagem; Saúde Mental; Saúde do Trabalhador;
Docentes de Enfermagem.

ABSTRACT
Burnout if characterizes for the bad adaptation and long exposition to the environment of
estressante work, where the individual finishes for developing physical and psychological symptoms. In
professors, it affects directly in the educational environment and intervenes with the pedagogical
proposals, being able to take the desires of abandonment of the profession. It has as objective to analyze
the level of the Syndrome of Burnout, light, moderate or serious, in professors of the nursing course.
This is an exploratory study, cross-sectional, with a quantitative approach, was using of semi-structured
interview to get given for the study. Were interviewed eight teachers, of which 62.5% were female,
married 75%, 62.5% nurses and 50% masters. The light level prevailed in all dimensions, had been still
found professors with serious level in the dimension Emotional Exhaustion. This work contributes for
evaluation of factors that influence higher levels of the syndrome, being able to be elaborated measured
that can promote spaces healthful.
Keywords: Burnout, Professional; Nursing; Mental Health; Occupational Health; Faculty, Nursing.

1. INTRODUÇÃO
A Síndrome de Burnout se caracteriza pela má adaptação ao ambiente de
trabalho estressante, onde o indivíduo exposto por longos períodos de estresse
crônico, acaba por desenvolver sintomas físicos e psicológicos, com a sensação de
ter chegado ao seu limite e não conseguir mais desempenhar o seu papel
adequadamente. Os profissionais que estão mais expostos são aqueles que
desempenham suas atividades em contato com outras pessoas, destacando
professores, enfermeiros, policiais, bombeiros, atendentes e outros (DE LUNA NETO,
et al., 2015).
A Síndrome de Burnout (SB), pela perspectiva sociopsicológica, segundo
Benevides-Pereira (2002), é o esgotamento que o indivíduo sofre decorrente das
atividades laborais, o que envolve sobrecarga de trabalho, excesso de normas, falta
de autonomia, entre outros fatores.
O burnout é um problema social de extrema relevância e é associada à
problemas psicológicos e físicos. A síndrome e dividida em três dimensões,
Despersonalização (DE), que é definido como atitudes cínicas, frieza, dureza e falta
de sensibilidade ao responder as pessoas, Exaustão Emocional (EE), relacionado à
falta de energia, esgotamento emocional que afeta na realização das suas atividades,
reduzida Realização Profissional (rRP), onde o profissional se sente diminuído aos
ganhos pessoais ou sociais obtidos pela sua profissão, As três faz com que o
profissional tenha consequências físicas, psíquicas e sociais, que afetam a qualidade
de vida e do trabalho do profissional (FRANÇA, et al., 2014; PRADO, et al., 2017).
A área da saúde e da educação são as profissões com mais predisposição para
desenvolver a SB por envolverem constante contato com pessoas. Em professores, a
SB afeta diretamente no ambiente educacional e interfere nas propostas pedagógicas,
o que pode levar o professor ao cinismo, falta de interesse, apatia e desejos de
abandono da profissão (CARLOTTO e CÂMARA, 2007).
Os professores estando expostos aos fatores organizacionais, laborais,
individuais e sociais, acabam por desenvolver a SB, podendo fazer com que se sintam
desvalorizados profissionalmente com percepção negativa de si mesmos (MIGUEZ e
BRAGA, 2018).
Em consequência a síndrome de burnout são apresentados reflexos negativos
na organização acadêmica, com perda da qualidade do ensino, menos frequente e
cuidadoso em relação as aulas. O professor pode apresentar-se frustrado em relação
ao baixo rendimento dos seus alunos com sentimento de culpa por não alcançar um
nível desejável de conhecimento.
Reinhold (2002) descreve algumas fases encontradas no processo de burnout
em professores, como: idealismo; realismo; estagnação e frustração ou quaseburnout; apatia e burnout total; e fenômeno fênix. O profissional no começo da sua
carreira apresenta-se com grande energia e entusiasmo em relação a profissão. Na
seguinte fase o professor percebe que as suas perspectivas não condizem com a
realidade gerando sentimento de frustração e desvalorização, e como mecanismo de
compensação ele intensifica a sua busca por realização, levando ao cansaço e
questionamento sobre sua competência. A energia inicial é tomada pela diminuição
do interesse, gerando irritabilidade, faltas e atrasos.
Em determinado momento o professor perde o significado da profissão, com
desejo de abandono do trabalho, nessa fase ele se sente angustiado, deprimido e com

baixa autoestima. Por fim ocorre o abandono da profissão, ou a ansiedade por
períodos em que estejam longe do trabalho, como férias, feriados, folgas e até mesmo
a aposentadoria. Por outro lado, há aqueles que encontram meios de enfrentamento
para conviver com a síndrome (REINHOLD, 2002).
A Síndrome de Burnout é um fenômeno antigo, porém pouco conhecido entre
os profissionais que são expostos, grande parte ainda não têm o conhecimento
adequado para reconhecer os sinais e sintomas ou fatores de risco, impossibilitando
um tratamento apropriado.
Com base em pesquisas que investiguem a saúde do trabalhador, podem ser
levantados dados que colaborem para desenvolvimentos de estratégias preventivas e
reestruturação dos serviços, oferecendo melhor qualidade aos profissionais.
Tem como objetivo analisar o nível da Síndrome de Burnout, leve, moderado
ou grave, em professores do curso de enfermagem de um Centro Universitário.
2. MÉTODOS
Trata-se de um estudo do tipo exploratório, transversal, com abordagem
quantitativa. O posicionamento dos investigadores foi sistematizado, utilizando de
entrevista semiestruturada para obter dados para o estudo.
O estudo foi realizado em um Centro Universitário de um município localizado
na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.
A população de base do estudo foram os docentes da graduação de
enfermagem do Centro Universitário que atenderam aos critérios adotados.
Para inclusão, o candidato deveria:
•
ser docente da graduação de enfermagem;
•
exercer a docência há mais de um ano;
•
aceitar participar da pesquisa;
•
e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Foram exclusos aqueles que:
•
não aceitaram participar da pesquisa;
•
não exercia a docência há mais de um ano;
•
e não assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro
Universitário Teresa D’Ávila, Lorena – SP sob o nº 2.876.503 de 5 de setembro de
2018.
Aos candidatos que fizeram parte dos critérios de inclusão e exclusão,
receberam explicação quanto os objetivos da pesquisa e assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido e foram entregue os questionários e orientados
quanto ao preenchimento dos instrumentos. Os questionários foram recolhidos assim
que respondidos pelos docentes.
Para preservação da privacidade dos participantes, foi orientado sobre o
preenchimento em local adequado para que não interferisse nas respostas.
Para caracterização dos dados demográficos, foi utilizado questionário
elaborado pelos próprios autores para identificar as variáveis como idade, sexo,
relações pessoais e grau de instrução.
O instrumento utilizado nesta pesquisa é o direcionado aos educadores,
Maslach Burnout Inventory – Educator Survey (MBI – ED), onde são avaliadas as

frequências que o indivíduo enfrenta cada um dos 22 itens do questionário no seu
ambiente de trabalho.
Os dados foram analisados estatisticamente de forma descritiva por meio das
frequências absolutas e relativas para as variáveis categóricas nominais e ordinais, e
para as variáveis quantitativas contínuas foram utilizadas medidas de tendência
central.
Foram avaliados os dados conforme as dimensões descritas: EE, DE, rRP,
sendo utilizado de tabelas para apresentação dos resultados.
O presente estudo seguiu os preceitos da Resolução 466/12 de 12/12/2012 do
Ministério da Saúde, por meio do Conselho Nacional de Saúde.
3. RESULTADOS
Os resultados apresentados são parciais da pesquisa que se encontra em
andamento.
Foram convidados a participar deste estudo os 22 docentes do curso de
enfermagem, sendo que até o momento oito responderam e um recusou a participar
da pesquisa.
Na Tabela 1 estão apresentados os dados do perfil social e profissional dos
docentes. A média de idade foi 47 anos ±8, prevalecendo o sexo feminino 62,5%,
casados 75%, enfermeiras 62,5% e mestres 50%.
Tabela 1 - Perfil social e profissional de docentes de um centro universitário, 2018.
Características
n
%
Sexo
Feminino
5
62,5
Masculino
3
37,5
Estado civil
Casado
6
75
Solterio(a)
2
25
Formação
Enfermeiro(a)
5
62,5
Biólogo
2
25
Design
1
12,5
Titulação
Especialista
2
25
Mestre
4
50
Doutor(a)
2
25
Fonte: Próprios autores

Na Tabela 2 está identificado o nível da Síndrome de Burnout nos docentes,
pelas dimensões de Exaustão Emocional, Despersonalização e reduzida Realização
Profissional. A maioria se encontra com nível leve nas três dimensões. O que se
destaca é a dimensão exaustão emocional com 37,5% com nível moderado e 25%
com o nível grave.

Tabela 2 – Níveis da Síndrome de Burnout em docentes de um centro universitário, 2018.
Nível da Síndrome de Burnout
EE
DE
rRP
n
%
n
%
n
%
Leve
3
37,5
7
87,5
7
87,5
Moderado
3
37,5
1
12,5
1
12,5
Grave
2
25
0
0
0
0
Total
8
100
8
100
8
100
Notas: EE=Exaustão Emocional; DE=Despersonalização; rRP=reduzida Realização Profissional
Fonte: Próprios autores

Na Tabela 3 foi realizado correlação entre as características pessoais e
profissionais dos docentes com o nível da Síndrome de Burnout nas dimensões EE,
DE, rRP.
Tabela 3 – Correlação entre características social e profissional com nível da síndrome de Burnout
em docentes de um centro universitário, 2018.
EE
DE
rRP
Características
baixo mod grave baixo mod grave baixo mod grave
n % n % n % n % n % n % n % n % n %
Sexo
Masculino
2 67 - 1 33 2 67 1 33 - 3 100 Feminino
1 20 3 60 1 20 5 100 - 4 80 1 20 Estado civil
Casado
1 16 3 50 2 34 5 84 1 16 - 5 84 1 16 Solterio(a)
2 100 - 2 100 - 2 100 Formação
Enfermeiro(a)
1 20 3 60 1 20 5 100 - 4 80 1 20 Biólogo
1 50 - 1 50 1 50 1 50 - 2 100 Design
1 100 - 1 100 - 1 100 Nível de instrução
Especialista
1 50 - 1 50 2 100 - 2 100 Mestre
2 50 2 50 - 4 100 - 3 75 1 25 Doutor(a)
- 1 50 1 50 1 50 1 50 - 2 100 Notas: EE=Exaustão Emocional; DE=Despersonalização; rRP=reduzida Realização Profissional;
mod=moderado.
Fonte: Próprios autores

Observa-se que as características em que os níveis se apresentam mais
elevados são: sexo feminino, estado civil casado e formação enfermeiro com 60%,
50% e 60%, respectivamente em nível moderado de EE.
2. DISCUSSÃO
Os dados referentes as características, são os mesmos encontrados em outro
estudo, onde há a predominância do sexo feminino, adultos, casados, porém com
resultados diferentes em relação a titulação, onde foram encontrados a maioria com
licenciatura (EBISUI, 2008).
Os níveis mais elevados da síndrome foram encontrados nos docentes
considerados adultos (45 a 59 anos), porém é encontrado resultado diferente em
estudo que mostra que a população onde os níveis mais elevados são em docentes
mais jovens (DE LUNA NETO, et al., 2014). Sugere que com o avanço da idade, o

indivíduo tem mais adaptação aos eventos da vida, propiciando maior enfrentamento
às adversidades, o que poderia explicar menores níveis da síndrome na população de
maior idade ainda neste estudo (GOUVEIA, et al., 2008)
Estudos mostram que o sexo feminino em relação ao masculino apresenta
maiores níveis de burnout, sendo mais elevados nas dimensões Exaustão Emocional
e reduzida Realização Profissional (FRANÇA e FERRARI, 2012; GARCIA e
BENEVIDES-PEREIRA, 2003). Níveis mais elevados no sexo feminino pode ser
explicado pela dupla jornada de trabalho, pessoal e profissional, podendo afetar o ciclo
menstrual, desregulando-o, e ainda acarretar outros problemas como a menopausa
precoce (MULATO, et al., 2009)
No presente estudo os casados apresentam maiores níveis em Exaustão
Emocional, o que não é verificado em estudo que aponta os solteiros com maiores
médias nas pontuações de Exaustão Emocional e Despersonalização (EBISUI, 2008).
Em pesquisa semelhante, o nível de preparação dos docentes encontrado é
próximo a este em relação à titulação, onde 41% (n=22) apresentavam o mestrado.
Ainda é observado população semelhante para as variáveis como sexo feminino e
estado civil casado (DOS SANTOS MIRANDA, DE AQUINO PEREIRA e PASSOS,
2009).
É identificado que o docente mais comprometido com a instituição tem menor
probabilidade de desenvolver Burnout. Em contrapartida, também é verificado que
quanto maior a titulação, menor é o comprometimento afetivo com a instituição, ou
seja, maior a probabilidade de desenvolver Burnout (DE SOUZA, MENDONÇA E
ZANINI, 2009).
Quanto aos níveis de Burnout, estudo mostra que níveis mais elevados são
encontrados na dimensão reduzida Realização Profissional, e nas dimensões
Exaustão Emocional e Despersonalização os valores permanecem próximos entre os
níveis leve e moderado (EBISUI, 2008). A Síndrome de Burnout é um processo
gradual entre as dimensões, porém pode-se dizer que o indivíduo se encontra em
burnout quando apresenta com pelo menos uma dimensão alterada. Vale destacar a
importância de profissional com competência para diagnosticar a Síndrome de
Burnout, levando em consideração todo o quadro do indivíduo. Ainda, o MBI-ED, serve
como complemento e confirmação, não devendo ser ignorados os casos em que são
apresentados níveis altos nas três dimensões.
9. CONCLUSÃO
Os resultados parciais deste estudo, revelam predominância do sexo feminino,
casados, enfermeiros e mestres. O nível da Síndrome de Burnout encontrado foi em
sua maioria com nível leve, ainda sendo encontrado docentes com nível grave na
dimensão Exaustão Emocional.
É observado que sexo feminino, estado civil casado e formação de enfermeiro,
apresentam níveis mais elevados de Burnout em relação aos demais.
A dimensão Exaustão Emocional foi a que apresentou a maior variação, sendo
encontrado valores próximos para os três níveis, leve, moderado e grave.
São poucos os trabalhos encontrados que investigam a Síndrome de Burnout
em docentes de enfermagem.
Estes resultados contribuem para a avaliação de fatores que influenciam níveis
mais elevados da Síndrome, servem de alerta para as instituições de ensino para que

possam elaborar medidas preventivas e com isso promover espaços saudáveis
evitando o rumo para o baixo desenvolvimento, insatisfação, absenteísmo, e outros
sentimentos negativos relacionados a Síndrome.
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CONSUMO DE MÚSICA COMO ENTRETENIMENTO: USABILIDADE E
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RESUMO
Acompanhando as novas tendências tecnológicas, e tudo que elas podem contribuir para a
reformulação e a reinvenção dos veículos de comunicação, este trabalho de pesquisa e iniciação
cientifica pretende, através de pesquisa bibliográfica e de campo, fazer uma análise, no contexto em
que está inserida a Rádio Inova FM, do consumo de música e conteúdo pelos alunos dos ensinos médio
e universitário localmente. Objetiva-se, portanto, o entendimento de como se comportam e funcionam
estas novas plataformas, aliadas aos mais recentes conceitos de marketing digital, juntamente com um
estudo sobre as novas práticas de consumo via aplicativos musicais, de modo a observar como estes
fatores contribuem para a proposta de novos modelos de negócios. Traça-se o percurso metodológico
em três momentos que se complementam, à luz de autores que transitam pela proposta temática: Na
primeira fase, fez-se pesquisa quantitativa, com aplicação de formulário específico, visando à concreta
compilação de dados acerca da percepção da mencionada rádio como veículo interno de comunicação;
para tanto, o universo escolhido foram os alunos do Instituto Santa Teresa, em suas três séries de
Ensino Médio, funcionando como amostra experimental. A partir do mapeamento de imagem, propôsse coleta e a análise dos dados mais profunda no ambiente externo à instituição. Ao final, com base na
comparação dos resultados obtidos, ações foram propostas a fim de contribuir aos passos futuros da
referida Rádio. As informações decorrentes da pesquisa indicam a percepção da Inova FM Educativa
como uma “boa opção de meio de comunicação e de consumo” no âmbito comunitário da cidade de
Lorena/SP. Observa-se, também, que o jovem inserido no público-alvo da emissora está mais exposto
ao veículo, atualmente, no ambiente familiar, o que se explicaria pela existência de outras formas de
este perfil se entreter no dia-a-dia, consumindo música, por exemplo, por meio de aplicativos que a
novas tecnologias lhe oferecem. Em desfecho, foi possível concluir, parcialmente, que o momento de
transição tecnológica exige adequações de linguagem e conteúdo na busca de fidelização desta e de
futuras gerações no consumo de informação e entretenimento pelo meio em questão.
Palavras-chave: Consumo Digital; Mídia; Música; Audiência Rádio; Inova FM

ABSTRACT
Alongside the new technological trends and all their contributions to the reformulation and the
reinvention of the communication vehicles, this research mentorship paper aims to analyse the complex
of elements that compose the scene where Radio Inova FM takes place. It makes use of bibliographical
information and field work, focusing on the local students’ music and content habits. The objective is,
therefore, to comprehend how these new media work, in combination with a study of the recently
launched music applications, in order to observe how these factors contribute to the current models of
business. This present work is, for that reason, based on a methodological course divided in three
moments, that complement each other, in association with what teach other researchers on this area.
In the first place, a statistic inquiry was performed, based on a form which was formulated for a concrete
compilation of data about the impression of the mentioned radio as an internal vehicle of communication.
The sample used in that initial phase was comprised by the high school students of the Santa Teresa
Institute. Secondly, after the image mapping, the data analysis – following the same described
procedure – on the external environment: the local community. Finally, on the grounds of comparison
between the results of those two phases, recommendations that could contribute to the future steps of
the referred Inova FM Educativa. The outcome of those studies shows its perception as a "good
communication means and consumption” in the community constituted by the inhabitants of Lorena/SP.
It is also observed that the young people in the target audience of the station is more likely to listen to
it, nowadays, in their family environment, mostly because there are other ways they can entertain
themselves; for example, using music applications that new technologies offer. In the end, it is partially
concluded that the contemporary transition in telecommunications requires adjustments of approach
and content, in the search for loyalty of the present and future generations of radio consumers.
Key-words: Digital Consumption; Media; Music; Radio Audience; Inova FM.

1. INTRODUÇÃO
Vivemos um momento social e econômico muito turbulento. Um mundo onde,
de uma “certa forma” até positivamente, se possibilita uma inquietude não
conformativa e daí as mentes desenvolvedoras de ideias não se aquietam ou se
acomodam.
Hoje, com o cenário atual cada vez mais globalizado, observamos o mercado
de comunicação também cada vez mais disputado acirradamente. Com índices de
audiência se alternando sempre entre altos e baixos, é necessário que uma empresa
deste segmento, para ampliar sua participação no mercado ou continuar presente na
mente do consumidor, necessita posicionar-se de uma forma clara, objetiva,
diferentemente inovadora e eficaz.
Além do mais as mudanças do mundo tecnológico apresentam dia a dia
mudanças de comportamentos e de consumo por parte das pessoas e suas formas
de se entreter e informar-se. Mesmo as pessoas com hábitos tradicionais tem se
rendido cada vez mais à modernidade na sua forma de usabilidade de meios
comunicacionais.
O streaming modificou radicalmente a forma de transmissão de dados e sua
cobertura tornou-se razoavelmente ilimitada. Desde a possibilidade do
processamento feito em extensões de áudio como o MP3 temos visto a oportunização
de lançamentos de plataformas e aplicativos fazendo largo uso destas possibilidades.
Sendo assim, são necessárias a criação e elaboração de um planejamento continuo,
visando à tomada de decisões por meio de informações obtidas através de
ferramentas que vão auxiliar a execução de estratégias e ações baseadas em
parâmetros reais para um posicionamento
É assim que gostaríamos que esse trabalho viesse a ser objeto de avaliação
na busca de contribuição para este momento desta rádio e seu posicionamento como
uma emissora da categoria educativa a serviço da comunidade onde está inserida e
para a qual deve estar presente e referencialmente destacar-se por uma identidade
regional.
Cabe aqui antes de mais nada, ressaltar o quanto o meio Rádio mudou desde
que foi criado. Todo o receio que se teve socialmente a cada momento da evolução
das tecnologias no que tangia ou transição social ou de comportamento em relação
aos meios comunicacionais se mostrou muito mais suave ou amena do que se previu.
Cada meio não eliminou o meio que o antecedeu historicamente. O que pudemos
observar até hoje é a complementação das linguagens e a sua adaptabilidade. Nos
dias de hoje o futuro que nos aponta também é na direção de compartilhamento deste
movimento via multiplataformas de mídia
O objetivo maior desta pesquisa prevê o entendimento de como se comportam
e funcionam as rádios e seus conteúdos neste momento de integração destas novas
plataformas midiáticas. Por consequência busca-se observar também o
comportamento de ouvintes de rádio em relação a esta transformação digital, em
especial na Rádio Inova FM. Diferenciando-a dos modelos de rádios comerciais e por
ela ser caracterizada como veículo no segmento educativo, deseja-se avalia-la
alinhando à pesquisa acadêmica os mais recentes conceitos de marketing digital para
um estudo mais profundo no futuro. Sob esta visão de novas práticas de consumo
como aplicativos musicais, veremos pois, como estes fatores contribuem para a
atualizar-se numa proposta de novos modelos de negócios no meio rádio.

Acompanhando as novas tendências tecnológicas e tudo que elas podem
contribuir para a reformulação e a reinvenção dos veículos de comunicação, este
trabalho de pesquisa e iniciação cientifica pretende através de pesquisa bibliográfica
e de campo, fazer uma análise da cenografia onde está inserida a Rádio Inova FM.
no consumo de música pelos alunos dos ensinos médio e universitário localmente.
Mantida pela Fundação Olga de Sá, constituída e operando dentro do I.S.T. e do
campus do Centro Universitário Unifatea em Lorena/SP, esse veículo de mídia oferece
informação e entretenimento por ondas de Frequência Modulada na categoria
Educativa.
Queremos com isso contribuir alem da discussão da importância do atual
formato de consumo de música na vida das comunidades envolvidas, mas também
avaliar o papel do serviço de entretenimento prestado pela Inova FM . Então voltados
para esta área observaremos nesta pesquisa como surgem as demandas e como
migram as audiências antecipando as tendências de fuga de ouvintes e a fim de suprilas com recomendações que visam a renovação de públicos segmentados de
consumo musical e informacional.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
Segundo a ABERT (Associação Brasileira de Rádio e TV), o Rádio tem um
alcance de mais de 90% da população Brasileira, e ele se define como um veículo de
comunicação eletrônica, que tem suas informações sonoras por meio de impulsos
eletromagnéticos que se propagam pelo espaço em várias faixas e frequências.
Segundo CF, Pastore 1966 (apud FERRARETTO, 2000, p.81), “a história do
rádio começou em 1863, em Cambridge na Inglaterra, quando o Professor de física,
James Clerck Maxwell, demonstrou em suas teorias a existência das ondas
eletromagnéticas”. A partir daí os pesquisadores como o alemão Heinrich Rudolph
Hertz, se interessaram pelo assunto.
O Rádio é considerado por alguns estudiosos como “o primeiro tambor tribal
eletrônico” capaz de levar à distância as palavras e suas mensagens com a devida
fidelidade da fonte emissora. Ele é também considerado um dos primeiros veículos de
comunicação de massa. E talvez por isso é que desde o passado ele é muito popular.
È devido a isso, sua versatilidade de transmissão e sua portabilidade que podemos
afirmar que ele pode atingir diversos públicos de várias faixas etárias em todas as
regiões do país por sua forma de propagação de ondas.
O rádio como meio tem a função de conectar as pessoas busca entreter,
informar e persuadir como toda plataforma comunicação Mas por sua relação de
intimidade ao “falar ao pé do ouvido”, como se diz popularmente, serve como
companhia para muitas pessoas e isso pode até mudar o contexto social e político de
uma sociedade. Para Marshall Mc Luhan 1993 (apud PRADO, 2012, p. 13).
Toda mídia trabalha sobre nós de uma forma total. Estes meios são tão
persuasivos, em suas consequências pessoais, políticas, econômicas,
estéticas, psicológicas, morais, éticas e sociais, que não deixam nenhuma
parte nossa intocada, não afetada, inalterada. O meio é a mensagem.
Qualquer compreensão sobre mudanças sociais e culturais é impossível sem
um conhecimento do mundo como a mídia funciona como o contexto.

O rádio reinou como líder absoluto em audiência até a chegada da televisão
por volta dos anos 50. Nos anos seguintes o rádio começou a perder as suas estrelas
para programas televisivos. E essas mudanças continuam acontecendo, hoje no
século 21 há uma nova forma de se fazer rádio devido aos aparatos tecnológicos, é o
que acrescenta Prado (2012) “um rádio pode ser transmitido por streaming por
qualquer um a quem quiser ouvir, devido às facilidades dos aplicativos disponíveis
gratuitamente na rede”.
Estamos constatando uma enorme guinada na escuta radiofônica. Antes, era
uma mera audição; hoje, a audição é distribuída na rede, compartilhada,
ouvintes interferem, retuitando o que os âncoras falam, concordando ou
discordando, sem mediação de direitos de rádio cerceando a criatividade,
moldando o conteúdo. (PRADO, 2012, p 21).

Com o advento das novas tecnologias de comunicação e uma nova
readequação para a realidade do mercado, o sistema de radiodifusão vê nesse
momento uma chance de recuperar a participação nos investimentos publicitários no
mercado brasileiro, completa Reis (2004). No entanto os tempos atuais exigem o
monitoramento de percepção pelo mercado. Marcas de sucesso transformam sua
oferta em valor para os possíveis consumidores de seus serviços. Qualquer
estagnação hoje no mercado pelas marcas pode representar um suicídio
mercadológico. E a única forma de manter-se ativo é orientar-se pelas tendências que
se avizinham pelos sinais de tendências para onde apontam os rumos tecnológicos
também. Então antecipar-se ao planejar o futuro de sua marca é imprescindível. É o
planejamento estratégico que tem a função de entender, gerar e entregar valor nos
seus produtos para os consumidores.
“O processo de criar, entregar e comunicar valor requer muitas atividades de
marketing diferentes. Para assegurar que sejam selecionadas e executadas
as atividades corretas, é essencial que exista um planejamento estratégico”.

Para Gil (1999), o método científico é um conjunto de procedimentos
intelectuais e técnicos utilizados para atingir o conhecimento. Para que seja
considerado conhecimento científico, é necessária a identificação dos passos para a
sua verificação, ou seja, determinar o método que possibilitou chegar ao
conhecimento.
Num passo seguinte a pesquisa mercadológica é o processo idealmente
recomendável e adequado à missão de gerenciamento de marcas e seu
posicionamento. O processo de pesquisa de mercado consiste na definição do
problema e dos objetivos de pesquisa, desenvolvimento do plano de pesquisa, coleta
de informações, análise das informações e apresentação dos resultados para
administração. Portanto desejamos apontar novas diretrizes e contribuições de
aprimoramento no seu modelo de gestão empreendedora voltados ao meio nos
ambientes digitais. Hoje ele adota novos formatos, plataformas e conceitos, que
aliados ao advento da internet possibilitam um novo fôlego ao bom e sempre atual
rádio. E ao tradicional meio, novos preceitos da comunicação também lhe traçam
novas perspectivas, sugerindo ações recomendáveis a todos gestores de rádios e sua
revitalização na administração das emissoras neste momento de expansão.

3. METODOLOGIA
Como dito este trabalho tem como percurso metodológico três momentos que
se complementam: uma pesquisa quantitativa (GIL, 2008), com aplicação de
formulário; elaborado para a busca concreta de dados sobre a percepção da Rádio
como veículos interno e comunitário de comunicação e daí a partir do mapeamento
de imagem propomos uma coleta e a análise dos dados, sob a luz de autores que
transitam proposta temática fortalecendo diretrizes futuras.
A ideia da realização dessa pesquisa deu-se pelo Projeto de Pesquisa PIBICEM, no curso de Comunicação Social, cujo objetivo era de destacar os pontos
importantes das tendências de consumos da própria Inova FM hoje junto aos alunos
do Instituto Santa Teresa, e com isso avaliar o papel do serviço de
entretenimento/comunicação social prestado pela Inova FM em seu ambiente. A
pesquisa foi aplicada na última semana do mês de novembro do ano de 2017, para
os alunos do 2º e 3º ano do ensino médio do Instituto Santa Teresa.
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com os dados fornecidos pela secretaria do Instituto, há um total de
44 alunos matriculados no ensino médio, sendo que 36 alunos responderam ao
questionário, correspondendo a 82% do total deste universo previsto. Nas figuras a
seguir vemos os entrevistados apresentados de acordo com a sua faixa etária.
Observa-se que 58% dos entrevistados têm a idade de 17 anos, o restante divide-se
em 28% dos alunos com 16 anos de idade e 11% na faixa de 18 anos. Ainda sobre o
universo da pesquisa quanto ao gênero vimos a seguinte estratificação: Se
analisarmos por gênero, temos a relativização de 70% dos entrevistados do sexo
feminino, e 28% do sexo masculino. Mas antes temos o questionário aplicado e a
integra das perguntas.
Figura 1: Modelo formulário aplicado

Informações sobre a amostra e as faixas etárias:
Figura 2: Amostra estratificada por faixa etária

Quanto à localização geográfica de bairro de moradia:
Ao identificar do bairro onde residem os entrevistados, observamos uma grande
variedade em vista que as maiores porcentagens são de 14% que residem no Bairro
Da Cruz, outros 14% que residem na cidade de Cachoeira Paulista, 11% estão
localizados no bairro do Centro, 8% no bairro Vila Geny e 6% localizam-se no bairro
Nova Lorena, o restante dos bairros apresentados pelos alunos ficam todos com 3%.
Mas o mais relevante nessa tentativa de identificar no jovem o que ele busca numa
rádio, foi que usamos a música como “isca do entretenimento”. É realmente muito
importante a questão da música como expectativa de conteúdo numa rádio pois, a
totalidade da amostra apontou que ouve música diariamente. Então temos aqui um
resultado muito positivo em relação à utilização da música como conteúdo e
relevância pelos estudantes, e detectamos por onde costumam ouvir música.
Por onde se ouve música?
Figura 3: Amostra estratificada por onde se acessa conteúdo musical

Como se pode observar mais da metade utiliza o celular e a internet para ouvir
suas músicas, no restante temos 20% que utilizam aplicativos, e apenas 8%
costumam ouvir música pelo rádio e pela televisão. Entenda-se que neste caso da TV
pode ser que se consumam pelos canais de áudio das TVs por assinatura. No que
tange a mudança de hábitos propostos pelas novas disponibilidades de tecnologia nos
interessava entender melhor o uso de plataformas digitais e os aplicativos de
streaming para a música são preferência de 85% da amostra. Os demais não utilizam
os “apps” ou aplicativos musicais. E o Spotify aparece com grande destaque para a
compreensão parcial da fuga de ouvintes da forma tradicional de se consumir musica
hoje. Metade dos entrevistados fazem o uso do aplicativo Spotify (50%), o restante
utilizam os aplicativos Deezer (5%), Itunes (2%), Play Music (7%), Music Player (3%),
4Shared (5%), Musik (5%) e Youtube (3%). 20% dos entrevistados deixaram a
resposta em branco. Já os gostos musicais dos estudantes têm muita variedade, como
podemos observar no gráfico a seguir que fica realmente difícil acompanhar os
modismos e a segmentação por estilo musical pode ser um risco no posicionamento
de um veiculo local de rádio.
Qual estilo musical você gosta?
Figura 4: Amostra estratificada por gosto musical

Objetivamente a partir do questionamento sobre o hábito de ouvir o meio radio
indagamos a amostra com uma abordagem indireta e obtivemos como resposta que
57% ouve rádio quando estão com sua família, ou seja, mais da metade não ouve
rádio por conta própria e sim por estarem no mesmo ambiente de pessoas que utilizam
o meio rádio. Observou-se também que aproximadamente 50% ouve rádio às vezes
e em família, sendo que destes, 13% ouvem no período da manhã. Mas 24% dizem
que nunca ouvem rádio.
Você conhece alguém que ouve rádio?
Figura 5: Amostra estratificada pelo hábito de ouvir rádio

E sobre a percepção de marcas das rádios presentes ou disponíveis são: Quais
rádios você conhece?
Figura 6: Amostra estratificada por reconhecimento de emissoras de rádio

A estimulação de marcas concorrentes diretas ou indiretas percebidas pelos
estudantes da amostra aparece na seguinte escala: Jovem Pan (13%), Ótima FM
(13%), Metropolitana (12%), Band Vale (11%), Canção Nova (10%) e Inova FM (10%),
o restante das rádios ficaram com a porcentagem menor que 10%. E por fim
desejávamos ter uma leitura sobre a opinião ou percepção da Rádio Inova e que o
que se obteve foi um resultado positivo, como mostra o gráfico 72% dos entrevistados
conhecem ou já ouviram falar na rádio Inova FM.

Como você classificaria essa rádio?
Figura 7: Amostra estratificada pela opinião sobre a rádio Inova FM

Considerações finais sobre os resultados da pesquisa:
Consideramos que o primeiro momento já realizado destaca os pontos
importantes das tendências de consumos da própria Inova FM hoje. Portanto por
conta do relato avaliado por meio de questionário aplicado vimos via em sua aplicação
junto aos públicos internos uma radiografia da opinião que se tem sobre ela alem do
próprio uso da rádio. Como afirmado esse formulário teve o intuito de mapear os
pontos importantes na percepção da emissora no universo dos acadêmicos. Então
nesta comunicação que não traz na integra os dados levantados e sim em síntese os
dados em gráficos destacados de maior significação para os resultados obtidos,
podemos afirmar que de acordo com a pesquisa realizada, a Inova FM em seu
ambiente (Instituto Santa Teresa) tem um bom reconhecimento entre os alunos do
ensino médio, bem como sua importância no ambiente escolar a que estão frequentes.
Logicamente as opiniões se dividem quando se trata gostos ou preferências pessoais
quanto ao estilo musical, mas o rádio é um meio conhecido por eles como provedor
de informações e entretenimento. Ainda podemos dizer que bem utilizado por jovens
na faixa etária definida em sua maioria. A partir de agora, um segundo momento se
inicia, balizados no levantamento dos pontos inicialmente mapeados.
Portanto serão avaliados para orientar uma nova fase da pesquisa, ainda com
o foco quantitativo mas junto aos públicos externos de outras instituições locais, bem
como o seu entorno comunitário, para ampliar as possibilidades de análises sobre a
importância do veículo na cidade. E por fim, será lançado um olhar sobre as
informações coletadas, tanto as respostas provenientes dos questionários, como as
tendências visando observar melhor os comportamentos locais deste target. Ao
analisar as tendências de uso/consumo globais de música, podemos comparar com
nosso entorno e dai acredita-se ser viável problematizar a influências das estratégias
do marketing do mercado consumidor nas escolhas dessas “propostas às mudanças”
(seja pelo ponto de contato da marca e da sua distribuição conteudista).
Então consequentemente desejamos ainda buscar valorizar a importância
desses conteúdos e formatos de distribuição alocados às realidades acadêmicas e
das comunidades locais e sua vida cotidiana, sobretudo, na identificação e no
pertencimento à cidade.

6. CONCLUSÃO
Vimos que concluída esta etapa o aproveitamento desta proposta de pesquisa
atendeu às expectativas da educação e de produção acadêmica.
Integrando a Escola Pública como pesquisadora e a Universidade como polo
de conhecimento atestamos tal fato pela relação de aprendizado e ganho das partes
envolvidas na proposta e seus objetivos de aferição. Quanto à percepção final vimos
aqui também que obtivemos um significativo resultado de opinião geral que classificou
com qualidade a Inova FM. Podemos considerar este fato comprovado já que mais da
metade da amostra definida qualificam a rádio como ótima ou boa. Espera-se que este
estudo realizado até aqui já contribua na percepção pelos discentes envolvidos da
oportunidade laboratorial que uma rádio educativa propõe e oferece dentro das
Instituições IST e Unifatea. Isso possibilita muito para a pesquisa acadêmica, seja
como polo de imersão científica, seja como canal na busca da informação para
qualificar o veiculo e seu viés de informação, de entretenimento, como parte deste
veiculo de mídia educativa a serviço de uma região.
E ainda que haja o envolvimento dos alunos do ambiente externo/urbano, da
comunidade e concomitante, aos elementos de identificação, reconhecimento e na
construção de um pertencimento à cidade, onde se produz cultura pela radiodifusão
de forma associada, conteúdo e veiculação por um canal de mídia ético do segmento
rádio. Tal fato reforça a necessidade de buscar outros entendimentos sobre a
dinâmica do educando universitário também na oportunização de aprendizado neste
laboratório prático e disponível aos estudos das técnicas de rádio e gestão
mercadológica. Isso além de possibilitar, igualmente, no nível gerencial um olhar mais
atento para o “P” de “produto” e seu conteúdo, segundo o mix de marketing,
fundamental na gestão administrativa da Inova FM para elaboração futuros
replanejamentos de marketing desta emissora.
Enfim, anseia-se que esse estudo possa apresentar aos stakeholders (públicos
e marcas envolvidos com estas instituições) a visão para a prospecção de novos
modelos de negócios, tendo em vista a revolução digital e tecnológica pelas quais
estamos passando.
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RESUMO
Este estudo visa apresentar o Projeto do Aplicativo Connected, referente a buscas por notícias
acadêmicas cientifica e com âmbito geral dependendo da escolha do usuário, com um filtro específico.
Seu principal objetivo é levar informações de fontes confiáveis, com qualidade, no dia e horário de sua
preferência. A finalidade é deixar os usuários atualizados apenas com as matérias que sejam de seu
interesse pessoal, profissional ou acadêmico. Será desenvolvido para todas as faixas etárias com
layout simples, didático, acessível e gratuito, seu foco principal serão alunos e professores que buscam
informação de forma rápida e verdadeira, visando auxilia-los com noticias e publicações acadêmicas e
científicas nas áreas desejadas. O projeto foi direcionado com base nos milhões de usuários que ficam
conectados 24h por dia. Para elaborar esta pesquisa foram consultados livros, revistas e sites
confiáveis na internet. Diante desse cenário, com a possibilidade de encontrar muitas vezes, notícias
falsas ou antigas que são jogadas na rede e “viralizam”, o intuito do projeto é receber notícias com mais
credibilidade.
Palavras-chave: noticias; informações; app; usuários.

ABSTRACT
The Connected Project is a search for academic, scientific and general scope news app,
depending on the user’s choice, with a specific filter, it’s main goal is to drive information of trustworthy
sources, with quality, on the day and time of the user’s preference. The objective is to keep the users
updated only with the matters of their personal, professional or academic interest.It’s going to be
developed for all age ranges with a simple, didactic, approachable and free layout, its main focus will
be students and teachers who are looking for fast and true information, aiming for helping them with
news and scientific and academic publications in the desired areas. The project was directed based on
the millions of users who stay connected 24 hours a day. Before this scenario, we can came across with
many fake and old news that are tossed on the web and “go viral”, the project’s intente is to provide
trustworthy news.
Keywords: news; information; app; users

1. INTRODUÇÃO
O Projeto do Aplicativo Connected, tem como objetivo apontar caminhos para
a busca de notícias acadêmicas, científicas, e também em âmbito geral, dependendo
da escolha do usuário, diante disso, será possível a criação de filtros dinâmicos para
cada um. O desenvolvimento terá foco em todas as faixas etárias com layout simples,
didático, acessível e gratuito. Seu foco principal será alunos e professores que
buscam se informar de forma rápida e verdadeira, visando auxilia-los com notícias e
publicações acadêmicas e científicas na área desejada, isso contribuirá ao combate
das chamadas Fake News (notícias falsas).
Muitas pessoas, mesmo conectadas o dia todo, têm pouco tempo para se
atualizar, diante disso buscam se informar de forma equivocada, vendo notícias
compartilhadas por conhecidos e desconhecidos, acabam dando credibilidade para
fatos irrelevantes e até irreais. Perante essa situação, o aplicativo levará a cada
usuário notícias de qualidade e de fontes confiáveis, de forma objetiva.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1.

Gestão da informação

Como o objetivo do projeto é a entrega de informação com qualidade, se faz
necessária a conceituação da gestão da informação, a qual representa conhecimentos
gerenciais e tecnológicos, como planejamento estratégico, tomada de decisão e
sistemas de informação. Tem como procedimento a aquisição de conhecimentos, e
sucessivamente essas ideias adquiridas são organizadas e então distribuídas e
compartilhadas.
Nos próximos 20 anos, companhias, governo e indivíduos enfrentarão
crescentes dificuldades em um ambiente igualmente complexo…nós
teremos, também, um enorme potencial positivo, incluindo tecnologia,
melhorias nas comunicações, disponibilidade de capital e um aumento
fenomenal na quantidade e disponibilidade de informação. (OPEN Horizons,
1998 apud MARCHIORI, 2002).

Adquirir informações a partir de fontes confiáveis contribuirá para a distribuição
de informações de grande valor combatendo matérias irrelevantes.
2.2. Empreendedorismo e inovação
Saber empreender é essencial na administração e na gestão de projetos, não
vale reinventar a roda, mas vale inová-la e fazer dela um instrumento melhor.
Um empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões.
(FILION, 1999).
Os processos de empreender e inovar estão ligados à qualidade e o
desenvolvimento do nosso projeto. Buscando produtos existentes no mercado e os
tornando qualitativos para o ambiente acadêmico e o combate ao grande problema,
hoje mundial, que são as notícias falsas espalhadas em todos os canais de
informação.
Numa visão mais simplista, podemos entender como empreendedor aquele que
inicia algo novo, que vê o que ninguém vê, enfim, aquele que realiza antes, aquele
que sai da área do sonho, do desejo, e parte para a ação. (SEBRAE, 2017).

2.3. Startup
Startup é um modelo de negócio para projetos em desenvolvimento que permite
a criação de empresas já existentes que estejam em condições inertes e com baixo
índice de continuidade e crescimento, ou também em novo modelo com grande
impacto no mercado.
Gitahy (2011) diz que startup é um termo que se espalhou por meio do
empreendedorismo juntamente com o crescimento da tecnologia e o surgimento da
internet, todo esse movimento começou no início dos anos 90, mas no Brasil só teve
um maior impacto em meados dos anos 1999 e 2000, sendo solidificado em 2010.
Segundo Arruda, et al. (2012, p.6) os startups iniciam-se bem pequenas, mas
os seus criadores têm grandes pensamentos para o futuro e mostram um grande
potencial de crescimento, inovação e muita criatividade.
De acordo com Abreu e Campos (2016) as incentivadoras de startups, como
autênticas percursoras de empreendedorismo, se evidenciam na constituição de
novos empreendedores no cenário brasileiro.
2.4. Estratégias de Negócios: Mix de Marketing
Segundo Gomes, et al. (2009), as estratégias com foco em marketing são
essenciais para o controle da situação financeira de uma empresa, o Mix de Marketing
é uma das ferramentas que mais ajudam nesse caso, auxiliando o crescimento e o
fortalecimento da sua marca. Iniciou-se na teoria mercadológica por McCarthy em
meados da década de 60 e é até hoje o melhor modelo teórico para estratégias de
mercado.
Os 4 P’s são especificados, de acordo com Nascimento (2012), da seguinte
forma:
- Preço: valor cobrado pelo produto ou serviço;
- Praça: como o cliente chegará ao produto ou serviço;
- Produto: o que a empresa oferece (produto ou serviço);
- Promoção: estratégias para a venda.
2.5. Os 4C’s do marketing
Cobra (2009) diz que os 4 C’s do marketing, criados por Robert Lauterborn, são
um aprimoramento de marketing mas com o objetivo no consumidor, é também um
complemento ao mix dos 4 P’s, são eles:
- Cliente: desejos e necessidades do consumidor;
- Custo: não é apenas o preço a ser pago e sim o custo-benefício para o
consumidor;
- Conveniência: facilidade da obtenção do produto;
- Comunicação: abordagem orientada ao consumidor.
2.6. Matriz de Análise SWOT
A Matriz de Análise SWOT (strengths, weaknesses, opportunities e threats) ou
FOFA (forças, oportunidades, fraquezas e ameaças) é uma das ferramentas da
administração que auxiliam gestores de diversos setores, desde micro empresas a
grandes multinacionais, fazendo uma análise mais crítica perante aos seus

concorrentes. Conforme Fagundes (2010) o modelo teve seu surgimento no ano de
1960 quando se iniciou uma discussão sobre “Forças” e “Fraquezas” de uma
determinada empresa e diferenciando as “Oportunidades” e “Ameaças”.
2.7. Canvas ou Business Model Canvas (BMC)
O Canvas ou Business Model Canvas (BMC) é uma ferramenta com foco em
planejamento estratégico para negócios novos ou já existentes no mercado, com a
finalidade de conceituar e definir fluxos, ajudando no planejamento. O modelo de
negócios segundo Osterwalder e Yves (2011) relata como uma empresa obtém
valores a partir de suas definições aplicadas ao segmento do seu negócio, adquirindo
assim, uma visão geral por meio dos blocos definidos no Business Model Canvas.
3. METODOLOGIA
Busca-se analisar neste a temática proposta que foi pautada em uma
investigação do tema estudado, para que se possa atingir a melhor qualidade de
dados e preferências do nosso público-alvo. Foi feita uma análise com um olhar crítico
e investigativo. Para a concretização do projeto foi constituída uma abordagem
quantitativa e qualitativa para a melhor obtenção de dados e qualidade para o produto
final. Além da coleta de dados, a pesquisa eletrônica auxilia na busca de produtos
similares e formas de inovação para que o nosso produto final chegue ao usuário
como uma novidade, com qualidade e como uma solução para os problemas do dia a
dia.
3.1. Público-Alvo
O público-alvo escolhido foi de estudantes que estão em busca de informações
relevantes para os seus trabalhos acadêmicos; professores em busca de notícias e
publicações de artigos científicos; usuários de maneira geral além de suas áreas
acadêmicas, também podendo auxiliar em seu dia a dia para o mercado de trabalho
e ter informações atualizadas e com credibilidade.
3.2. Local de Estudos
A aplicação do questionário foi feita onde se concentra a maior parte do nosso
público-alvo, no Centro Universitário Teresa D'Ávila (UNIFATEA). A pesquisa foi feita
eletronicamente através de uma ferramenta denominada Google Forms, que registra
e armazena os dados com qualidade e com facilidade para avaliação dos resultados.
A divulgação foi feita nos quadros de avisos pelo Centro Universitário, os interessados
receberam um e-mail com um link para que pudessem iniciar a pesquisa, e ficar por
dentro das novidades do produto. O mesmo link foi divulgado nas redes sociais e em
grupos relacionados à área acadêmica para complementação de informações.
3.3. Análise de Similares
A pesquisa eletrônica feita em busca de produtos semelhantes identificou
falhas, erros, vantagens e desvantagens, dentre outros fatores relacionados aos
existentes no mercado.

Não foi encontrado um produto com total inovação, nem com as qualidades e
filtros que o projeto vai desenvolver, entre eles nenhum tem a dupla finalidade de
buscas e filtros específicos, como fonte, período e a notícia. Além disso, não englobam
toda a área acadêmica como o objetivo do projeto. A pesquisa foi baseada nesses
pontos para melhoria do produto.
Alguns Apps similares possuem potencial mais elevado, tem a condição de
compra através da loja de seu aparelho mobile, deixando-os com mais credibilidade,
porém com baixa procura, uma vez analisando que as buscas por Apps gratuitos são
maiores.
Os produtos semelhantes estudados demonstram diversas fraquezas em
relação ao custo x beneficio.
3.3.1.

Google Alerts

É um serviço gratuito do Google que retorna resultados de uma pesquisa à
caixa de e-mails do usuário sempre que for encontrada uma citação de um termo prédeterminado, porém não é um App, e o usuário terá que entrar no site para ver a
notícia que informou na ferramenta. A mesma é disponibilizada gratuitamente no
endereço eletrônico: https://www.google.com.br/alerts.
3.3.2.

Newtification News e Pro

O App Newtification New tem duas versões, a tradicional que restringe a
pesquisa por: interesses, no máximo 03 na versão free, e filtro por palavras-chave
apenas na versão Pro que é a mais completa e bem semelhante ao projeto do
aplicativo Connected, porém para adquiri-la é necessário pagamento, ambas estão
disponíveis nas lojas de App dos sistemas operacionais mobile IOS e Android.
Endereços
eletrônicos:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tiwaremobile.newtifications
e
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tiwaremobile.newtificationspro
3.3.3.

TopBuzz

É um App bem acessado e conhecido, mas suas notícias são mais relacionadas
a entretenimento, vídeos e gifs virais, tem muitas reclamações de notícias falsas e
sensacionalistas e não possui possibilidade de filtros.
Pode ser adquirida na loja de aplicativos mobile dos sistemas operacionais,
como:
IOS,
Android
e
Windows
Phone.
Endereço
eletrônico:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ss.android.article.mynews.br
3.3.4. Mention
O App Mention é bem semelhante ao Google Alerts, é direcionado para
empresas que buscam presença online. É baseado em um alerta relacionado às
empresas, marcas ou concorrentes, assim mantendo as organizações atualizadas
instantaneamente. Está disponível na loja de App para sistemas operacionais mobile
e é gratuito. Endereço eletrônico:
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.mention.android

3.4. Aplicação das Estratégias de Negócios: Mix de Marketing
Utiliza-se a estratégia dos 4P’s do marketing para atingir o objetivo e públicoalvo estudado. Com o auxílio do Mix de Marketing temos a visão do sucesso ou
fracasso do projeto logo no início da implementação, e visão futura da divulgação do
projeto. No caso do Projeto do Aplicativo Connected tem-se uma visão de um bom
futuro no marketing.
Figura 01: Mostra o modelo de marketing mix

Fonte: as autoras (2018)

3.5. Aplicação dos 4C’s do marketing
Utiliza-se a estratégia dos 4C’s do marketing visando à diferenciação aos 4P’s
para se entender melhor o consumidor final e obter mais entendimento da real
necessidade deles.

Figura 02: Mostra o modelo dos 4 C’S

Fonte: as autoras (2018).

3.6. Aplicação da Matriz de Análise SWOT
Utiliza-se a Matriz SWOT para uma análise mais profunda do projeto, com ela
se constata uma visão ampla dos fatores positivos e negativos e a interferência no
ambiente interno e externo da organização em si.
Figura 03: Mostra a Matriz de Análise SWOT

Fonte: As autoras (2018).

3.7. Canvas
Utiliza-se a metodologia Canvas para previsão futura do modelo de negócios
com análise dos elementos mercadológicos abrangendo as principais áreas do
negócio.
Quadro 01: Mostra Business Model Canvas

Fonte: As autoras (2018)

3.8. Objetivos
O projeto tem como objetivo levar informações de fontes confiáveis, com
qualidade, utilizando os filtros de acordo com a preferência do usuário: dia, horário e
fonte de sua preferência, mantendo principalmente o foco nos estudantes
universitários e professores, os auxiliando com notícias de seu interesse, facilitando
no dia a dia acadêmico e nos trabalhos desenvolvidos ao longo da graduação e
principalmente no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), onde muitos alunos
encontram dificuldades em pesquisar assuntos específicos e de relevância.
O auxílio norteia-se em notícias de áreas escolhidas e também alguns artigos
científicos que a própria instituição venha a publicar.
Com a correta utilização dos filtros que serão disponibilizados o usuário ficará
atualizado com os temas escolhidos sem precisar passar por toda a página de um
jornal e/ou website vendo notícias, informações e matérias desagradáveis ou que não
sejam do seu interesse pessoal, profissional ou acadêmico.
4. RESULTADOS
Os resultados foram mensurados baseados na pesquisa aplicada no Centro
Universitário Teresa D’Ávila (UNIFATEA), com o retorno das questões conseguiu-se
observar dados importantes para seguir em frente com o projeto do aplicativo.

Dos pesquisados, 37,5% buscam informações diretamente pelo “Google
Notícias” e 41,7% no “G1”, sendo que estes são portais mais relacionados a
informações gerais. Já na questão relacionada ao que os entrevistados buscam
obteve-se 54,2% para assuntos referentes ao ramo de “trabalho/estudo”, pode-se
concluir que as pessoas não buscam nos sites relacionados aos respectivos assuntos
de interesse e sim em portais mais amplos, por serem mais populares.
Destaca-se ainda que 66,7% relacionaram como “muito importante” se informar
de forma rápida, e, 45,8% acham “muito importante” experimentar um novo App de
notícias que seja mais inovador. Link da pesquisa: http://bit.ly/2O20DHd.
Figura 04: Resultados das principais questões da pesquisa realizada

Fonte: Extraído do Google Forms

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nota-se a relevância do projeto do aplicativo Connected onde fora observado a
necessidade de alunos universitários, professores e de demais usuários de internet,
que por muitas vezes têm seu tempo reduzido por conta das atividades cotidianas, em
buscar informações acadêmicas, científicas ou mesmo de âmbito geral de forma mais
prática e eficiente.
Pelas respostas obtidas observa-se que o projeto tem seu desafio respondido
de maneira mais que satisfatória e terá seu público alvo atingido, auxiliando em seu
maior objetivo de redução nas chamadas Fake News, de extrema importância não só
nesse momento como em toda continuidade dos tempos da internet.
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AVALIAÇÃO DE DIFERENTES MÉTODOS DE LISE CELULAR PARA
A OBTENÇÃO DE EXTRATO PROTEICO DE Saccharomyces
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RESUMO
Com o aumento da biotecnologia agregada a diferentes áreas nota-se que estudos voltados
para a produção e obtenção de bioprodutos provenientes de microrganismos têm crescido
gradativamente, principalmente a partir de leveduras. Esses organismos possuem em sua parede
celular oligossacarídeos como β-glucanas, lignina e mananoproteínas, os quais têm propriedades
importantes para a saúde humana e animal. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar
três diferentes métodos de lise celular de Saccharomyces cerevisiae: (1) autólise, que consiste na lise
celular a partir de estresse osmótico, (2) autoclave, com o uso de alta pressão e temperatura e, (3)
pérolas de vidro, que consiste na agitação da suspensão celular em contato com as pérolas de vidro.
A partir de análises espectrofotométricas e de viabilidade celular obteve-se que dentre todos os
métodos a autoclave apresentou melhor conjunto de resultados com todas as células rompidas e teor
proteico regular.
Palavras-chave: Parede celular; Lise celular; Biotecnologia.

ABSTRACT
The raise of biotechnology studies involving different areas has bring with it new studies seeking
the production and obtention of bioproducts, from microorganisms, which has also growth, mainly those
that came from yeasts. This organisms has in it’s cell wall oligosaccharides such as β-glucan, lignin and
mannanoproteins, which has important properties for human and animal health. Therefore this work has
it’s goal to evaluate three different methods of the Saccharomyces cerevisiae’s cell disruption: (1)
autolyses, which consist of the cell disruption from the osmotic stress, (2) autoclave, using high pressure
and temperatures and (3) glass pearls, which consist in agitation of the cell suspension in contact with
the glass pearls. From the spectrophotometric analyses and cell viability it was obtained that among the
three methods the autoclave presented the most significant results with all cells disrupted and regular
protein content.
Keywords: Cell wall; Cell disruption; Biotechnology.

1. INTRODUÇÃO
Produtos provenientes de microrganismos têm sido estudados cada vez mais
por terem estruturas ricas em proteínas, enzimas e bioprodutos (GECIOVA et. al.,
2002), os quais vêm sendo protagonizados intensivamente por áreas biotecnológicas,
farmacológicas e até mesmo por indústrias alimentícias. Os microrganismos utilizados
são escolhidos com base no produto de interesse, os quais podem ser: (1)
extracelulares, que por sua vez são produzidos e excretados para o meio externo, ou,
(2) intracelulares, que é secretado pela célula, mas fica preso dentro da estrutura,
sendo que a maioria dos componentes de interesse para a pesquisa se enquadram
nessa segunda categoria, dessa forma é necessário romper a parede celular fúngica
para a recuperação dos mesmos (APV, SPX BRAND; 2009). A parede celular desses
microrganismos é conhecida por sua rigidez e sua extrema importância para proteção
contra calor, frio, desidratação e equilíbrio osmótico da célula (FREE, 2015). A parede
celular é composta por glucanas, quitina e manoproteínas sendo essa ultima uma
ligação de manana e proteínas (COSTA, 2008), pode-se dividir a estrutura em duas
partes, a superficial, que fica em contato direto com o ambiente, constituída de
manoproteínas, e a externa caracterizada pela presença de β - glucana e quitina
equivalendo a cerca de 60% do peso seco total da parede celular (KLIS et. al., 2002).
Por conta dessas características inúmeros estudos sobre métodos para uma
lise celular eficiente têm sido feitos, pois como já exposto por Taskova et. al. (2006),
quando o componente de interesse tem comportamento intracelular o rompimento da
parede torna-se o primeiro desafio para a obtenção bem sucedida. Os métodos de lise
celular podem ser divididos em mecânicos, que são menos específicos e não
mecânicos, os quais são mais seletivos e mais suaves, (GECIOVA et. al., 2002) como
especificados no esquema 1. O principio dos métodos mecânicos é submeter as
células sob estresse elevados como pressão e agitações contínuas e rápidas, sendo
que os mais utilizados são os moinhos de bolas, homogeneizador a alta pressão (High
pressure homogenization – HPH) e ultra-som (US), enquanto os não mecânicos
consistem no uso de componentes químicos, enzimáticos, elétricos ou físicos.
(GECIOVA et. al., 2002; LIU et. al., 2016), e quando analisado para uso em grande
escala os mecânicos são os mais empregados, enquanto os químicos e enzimáticos
começaram a ser de grande interesse industrial (LOPES et. al., 2017). O moinho de
bolas, ou, pérolas de vidro tem a mesma base de funcionamento, consistindo na
agitação constante da suspensão celular junto com as pérolas de vidro e em paralelo
acontece o resfriamento dessa mesma solução, por fim será filtrada e centrifugada
(NEVES, 2006). A diferença maior entre as duas técnicas é que o rompimento por
pérolas de vidro é prático para o uso em laboratório, pois não precisa de grandes
equipamentos na execução, além de poder utilizar suspensões celulares pequenas.
Já o homogeneizador a alta pressão, como o nome propõe, submete o fluido a alta
pressão promovendo determinado stress celular, dessa maneira é utilizado, hoje em
dia, para diferentes funções, como em indústrias químicas, farmacêuticas,
alimentícias e na área biotecnológica (FLOURY et. al., 2004).

Figura 19: Fluxograma dos métodos de rompimento celular.

Fonte: Autoria própria

Por fim, o método de lise por ultra-som é caracterizado por alta frequência,
velocidade moderada e alta aceleração, os quais provocaram a presença de micro
bolhas no fluido que iniciam um processo chamado cavitação, como resultado desse
fenômeno partes das células serão desintegradas (SARANYA et. al., 2014). Quanto
aos métodos físicos existem poucas opções, duas das mais utilizadas são: (1)
estresse osmótico e (2) termolise que consiste em colocar as suspensões de células
em altas temperaturas (GECIOVA et. al., 2002), assim como os métodos de autólise
e autoclave, sendo que o primeiro tem grande influência não somente da temperatura,
mas também, do pH e a presença de etanol, enquanto o segundo (autoclave) consiste
na exposição das células a alta temperatura e pressão. Já, os métodos químicos
podem acontecer através do uso de antibióticos, solventes, detergentes, hidróxidos e
hipocloritos, qualquer um desses compostos aumentam efetivamente a
permeabilidade da parede celular, e por último, o uso de enzimas para lise celular tem
sido muito estudado devido sua especificidade, o que industrialmente é muito viável
(GECIOVA et. al., 2002), é evidente que a escolha de cada tipo de método e seus
componentes dependerá do microrganismo escolhido, suas condições e estrutura. A
partir disso, o presente trabalho analisa a eficiência de três métodos diferentes, (1)
autólise, (2) autoclave e (3) pérolas de vidro frente à lise celular da levedura
Saccharomyces cerevisiae, a qual tem grande destaque em aplicações diversas,
particularmente, na produção de etanol no Brasil (NEVES, 2006).
2. METODOLOGIA
Preparo da suspensão celular
Utilizou-se a levedura Saccharomyces cerevisiae (Itaiquara, Tapiratiba, SP).
Inicialmente, as células foram lavadas e suspensas em água destilada e, em seguida,
determinou-se a concentração celular (g/L) da solução. Para isso, utilizou-se o método
do peso seco, no qual 3 mL da suspensão celular foram adicionados em cadinhos

previamente tarados, que, após 24 horas, foram pesados até massa constante. Além
disso, as células foram observadas em microscópio óptico sob um aumento de 1000
X para a verificação da presença de possíveis contaminantes. Após essas etapas,
ajustou-se a concentração celular para 45 g/L (massa seca) para posterior avaliação
comparativa dos métodos de rompimento celular.
Rompimento celular
Autólise
Foram preparadas três amostras iguais para que o experimento fosse realizado
em triplicata, cada uma com 100 mL de suspensão celular com pH ajustado em 5,5.
Em seguida foi mantida em agitador orbital de bancada a 50 °C por 24 horas
(PENGKUMSRI et. al., 2017).
Autoclave
Assim como no método de autólise, os ensaios foram realizados em triplicada,
também, com 100 mL de suspensão celular com concentração igual a 45 g/L. As
amostras foram transferidas para frascos Erlenmeyer e mantidas em autoclave a 121
°C por 15 minutos, visando o rompimento celular por meio da aplicação de calor úmido
sob altas temperaturas.
Pérolas de vidro
Utilizou-se a suspensão inicial de células (45 g/L) concentrada 10 vezes em
relação ao seu volume original, também em triplicata. Foram adicionadas pérolas de
vidro de 0,5 mm de diâmetro na relação 1:1 (m/v) e as células foram agitadas em
vórtice por 1 minuto e colocadas em banho de gelo pelo mesmo período de maneira
alternada; esse processo foi repetido cinco vezes (CHÁVEZ, 2008).
Separação da biomassa celular e recuperação do sobrenadante
Ao final dos processos de lise celular por meio do uso de autólise e de autoclave
as suspensões celulares foram centrifugadas a 3000 rpm por 10 minutos a 21°C e,
após a lise com pérolas de vidro, as amostras foram filtradas em peneira
granulométrica com Tyler 80 mesh , a fim de separar o sobrenadante da biomassa. O
sobrenadante foi armazenado para análises posteriores e foram retiradas alíquotas
de cada amostra para teste de viabilidade celular.
Análises das amostras
Teor de proteína
O sobrenadante foi analisado em relação às concentrações de proteínas totais,
de acordo com metodologia proposta por Lowry et. al. (1959), que consiste na diluição
da amostra junto com três soluções reativas específicas, seguido pela adição do
reativo Folin-Ciocalteau. Sendo que para cada 1 mL de amostra são colocados 5mL
da mistura reativa permanecendo em repouso sem presença de luz por 10 minutos
para que após esse tempo seja colocado 0,5 mL de Folin e deixado em repouso sob
as mesmas condições, novamente. A leitura de absorbância foi feita em
espectrofotômetro a 660nm, correlacionando-se com uma curva de calibração
preparada anteriormente.
Teor de açúcares redutores
A técnica utilizada é adaptada de Miller (1959), que consiste no uso de DNS
(ácido 3,5-dinitrosalicílico), sendo que a cada 1 mL de amostra são adicionados 0,5
mL do reativo. Essa solução é mantida em banho de água fervente por 10 minutos e,
após resfriamento, são adicionados 3,5 mL de água destilada em cada amostra para
que seja possível a leitura de absorbância em espectrofotômetro a 540 nm.

Viabilidade celular
A biomassa celular recuperada foi analisada pelo método de viabilidade celular
com o uso do corante azul de metileno 0,1% em proporção 1:1 (v/v) com as células
(OLIVEIRA, 2006). A mistura foi homogeneizada, uma pequena alíquota foi pipetada
em câmara de contagem Agasse Lafont-R e as células viáveis foram contadas em
microscópio óptico com aumento em X400.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como já proposto por Geciova et. al. (2002), é possível romper de 82% a 90%
de um volume conhecido de células com a utilização de determinados métodos de lise
celular. Dessa maneira, as análises das suspensões celulares permitiram observar
que os métodos baseados no uso da autoclave e autólise estão dentro dos parâmetros
mencionados, sendo que o primeiro método foi o mais eficaz no rompimento celular
obtendo 100% de lise, o qual é compatível com o apresentado por Junior e Arévalo
(2001), que obtiveram inviabilidade de 100% das células com variações de
temperaturas entre 90 a 121 por 15 a 30 minutos. A autólise, também, mostrou
resultado satisfatório com 98% de morte celular, as imagens A, B e C mostram os
resultados dos testes de viabilidade celular feito em microscópio. Todavia, o último
método, com as pérolas de vidro, obteve resultado muito inferior aos demais avaliados
com, somente, 21 % de lise celular (Tabela 1).
Figura 2: (A) Autoclave; (B) Autólise; (C) Pérola de vidro, células após método de análise de
viabilidade celular.

Tabela 4: Comparação dos resultados dos diferentes métodos de lise celular.
Quantidade de células
viáveis na solução
inicial

Média (%) de
rompimento celular

Autólise A
Autólise B
Autólise C

342
594
741

Quantidade de
células viáveis
após lise celular
5
17
14

Autoclave A
Autoclave B
Autoclave C

177
215
200

0
0
0

100,00%

Pérola de vidro A
Pérola de vidro B
Pérola de vidro C

369
461
450
Fonte: Autoria própria

292
369
360

20,28%

Métodos de lise celular

97,93%

Figura 3: Teor de proteína totais obtido em cada método.

Fonte: Autoria própria.

As análises espectrofotométricas dos sobrenadantes mostraram eficiência na
liberação de proteínas, com 7,69 ± 0,18 g/L, nesse mesmo método de pérolas de vidro.
Essa metodologia também é utilizada para a extração de carotenoides, uma classe de
biopigmentos, de microrganismos, com isso, é possível fazer uma correlação com a
utilização dessa mesma metodologia, sendo que, de acordo com Albuquerque (2015),
essa é uma técnica eficaz para esse propósito. Em relação aos demais métodos de
lise celular, obteve-se maior liberação proteica na autólise, com valor equivalente a
6,50 ± 0,43 g/L, enquanto que a autoclave possibilitou a liberação de 5,48 ± 0,15 g/L
de proteínas (Figura 3). As análises de proteínas totais são fundamentais, pois quanto
mais conteúdo liberado do citoplasma, maior será o teor de proteína presente nas
amostras. Além disso, não foi possível detectar açúcar nas amostras utilizando o
método de Miller (1959), indicando a ausência de açúcares em concentrações
inferiores a 0,08 g/L, limite mínimo estipulado pela curva de.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se, portanto, que para o sucesso do rompimento da parede celular de
leveduras é necessário o conhecimento de suas estruturas e fisiologia, bem como a
escolha correta do método de lise, de acordo com cada produto de interesse. Com
base nisso, o presente estudo analisou três metodologias diferentes: autólise,
autoclave e pérola de vidro frente à levedura S. cereviceae, sendo que dentre os três
métodos, o uso da autoclave apresentou bons resultados, ainda que a liberação de
conteúdo interno não tenha sido tão alto quando relacionado às concentrações de
proteínas no sobrenadante e à inviabilidade celular, ao contrário da pérola de vidro,
que se mostrou eficiente na liberação de conteúdo citoplasmático, mas em relação à
lise celular não proporcionou valores interessantes, podendo ser valido para futuros
estudos a análise desse método em sinergia com um ou mais tipos de mecanismos
de ruptura celular. Por fim, o método que apresentou melhor correlação entre os
resultados foi a técnica de autólise, que rompeu, praticamente, todas as células e
obteve teor proteico consideravelmente alto.
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RESUMO
O Cateter Central de Inserção Periférico (PICC) consiste em um dispositivo vascular Central,
inserido através de um vaso calibroso periférico e progride para ficar locado na veia cava, por meio de
uma agulha introdutora com a ajuda do fluxo sanguíneo. Esse procedimento tornou-se vantajoso,
permitindo reduzir a frequência de punções intravenosas, consequentemente, minimiza procedimentos
invasivos. A infecção é a complicação mais grave associada aos cateteres, de uma forma geral, ela
ocorre em aproximadamente 19% dos pacientes em uso desse dispositivo, sendo 7% infecções locais
e 12% casos de bacteremia associada ao cateter. O cateterismo venoso central é uma pratica comum
nas UTIs sendo que a terapia intravenosa em pacientes críticos e semicríticos é um dos múltiplos
desafios encontrados pela equipe de enfermagem para garantir uma correta manutenção e manuseio
do cateter evitando infecções e perda do mesmo. Esse projeto tem como objetivo uma discussão dos
autores sobre o devido tema.
Palavras-chave: Cateter Central de inserção periférica, Enfermeiro, Infecção.

1.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o acesso venoso central tem sido indicado para salvar a
vida de muitos pacientes, pela sua especificidade de uso em situações críticas. A
maioria desse tratamento é prolongada, o que implica na necessidade de dispositivos
de longa permanência (COSTA et al., 2012).
Os avanços tecnológicos e o desenvolvimento de novos recursos terapêuticos
em neonatologia proporcionaram um aumento acentuado na sobrevivência de recémnascidos (RNs) gravemente doentes, em especial os prematuros e de baixo peso. A
terapêutica intravenosa tem papel muito importante na assistência desses neonatos
que frequentemente necessitam de medicamentos de uso prolongado. Assim, dispôr
de um acesso venoso seguro é fundamental para a sobrevivência dessa população
(MOTTA et al., 2011).
Atualmente, diversos tipos de dispositivos intravenosos estão disponíveis no
mercado para que possam ser utilizados na assistência a recém-nascidos gravemente
doentes. Entre estes, o cateter central de inserção periférica (PICC) é considerado
seguro e têm a vantagem de ter menos complicações comparado a outros cateteres
centrais, principalmente os inseridos cirurgicamente (GOMES et al., 2011).
O PICC é um dispositivo inserido através de uma agulha introdutora em uma
veia superficial da extremidade do corpo e progride até o terço inferior ou superior da
veia cava, adquirindo características de um cateter central (SECOLI et al., 2007).
Na literatura o início da terapia venosa surgiu no renascimento com a
descoberta da circulação sanguínea. Os enfermeiros, durante a Segunda Guerra
Mundial (1941-1945) começaram a desenvolver tarefas mais complexas, pois o
número de médicos era bem reduzido. Foi nessa época que surgiram os “enfermeiros
IV1” nos Estados Unidos (OLIVEIRA et al., 2006).
No ano de 1945 foi criado o primeiro cateter de polietileno introduzido por
punção por meio de uma agulha e, passou a ser comercializado denominado por
Intracath® (BD Worldwide, Franklin Lakes, New Jersey). Foi o cirurgião militar francês
Robert Aubaniac quem criou o acesso ao sistema venoso por punção e descreveu
sua técnica no ano de 1952. Em seu relato afirmou que a punção da veia subclávia
permitia a infusão de maiores volumes de fluidos com mais rapidez para os
tratamentos dos pacientes em choque hipovolêmico nos campos de batalha. Aubaniac
descreveu em sua técnica que envolvia um acesso medial, dirigindo então a punção
lateral e inferiormente em direção à fossa adjacente ao esterno. Dissecções
postmortem mostraram que o sítio de entrada dos cateteres na veia subclávia ocorria
próximo à junção com a veia jugular interna (ZERAT et al., 2017).
No ano de 1952, Seldinger descreveu a inserção intravascular de cateteres
acessando-os por navegação por meio de um fio-guia flexível inserido por punção. Até
duas décadas passadas, os cateteres intravenosos periféricos, foram apontados como
a melhor alternativa para acesso venoso, diante as elevadas taxas de mortalidade e
morbidade consequente do uso do dispositivo de acesso venoso central (DISANTO et
al., 2017)
Com a evolução da tecnologia modernos tipos de cateteres foram surgindo, são
eles: Cateteres Agulhados; Cateteres sob agulha; Cateteres sobre agulha; Cateteres
de linha média; Cateteres percutâneos; Cateteres tuneilizados; Cateteres venosos
implantados; Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) (OLIVEIRA et al., 2006)

No Brasil o PICC se tornou conhecido nos anos 90, e foi indicado tanto para
crianças como para os adultos (RODRIGUES et al., 2011). As vantagens de sua
utilização têm-se a terapia de média e longa duração com menores taxas de
complicações comparadas ao cateter venoso central, além da redução do estresse e
o aumento do conforto e bem-estar do paciente (JACINTO et al., 2014).
A inserção e sua manipulação do PICC exige utilização de protocolos
elaborados para equipe de saúde e de profissionais de saúde, médicos e enfermeiros,
com conhecimento técnicos e legal para sua prática. O Conselho Federal de
Enfermagem (COFEN), em sua Resolução nº 258/2001, deu o respaldo legal ao
enfermeiro para a execução do procedimento (COFEN, 2001).
A escolha do presente tema é de grande importância para a equipe de
enfermagem, para que possamos identificar o conhecimento do enfermeiro em
relação ao manuseio do cateter PICC e contribuir como acadêmico sendo fonte de
informação aos profissionais da área, visando reduzir e prevenir infecções sanguíneas
decorrentes ao uso do cateter PICC.
Diante deste contexto questiona-se “qual a frequência das infecções
relacionadas ao uso do Cateter PICC?” O artigo tem como objetivo avaliar os
principais cuidados da enfermagem relacionados ao manuseio do cateter PICC em
neonatos na prevenção das infecções. Pretende-se também verificar o índice de
infecção associados ao PICC segundo literatura estudada, descrever os riscos de
infecção e as principais prevenções realizadas.
6. METODOLOGIA
De acordo com Souza et al. (2010) trata-se de uma pesquisa de revisão
integrativa da literatura, que tem como base práticas baseadas em evidências,
reunindo e sintetizando o conhecimento cientifico já produzido sobre o tema, de
maneira sistemática e ordenada contribuindo para o assunto investigado.
As etapas deste estudo será formulação do problema de pesquisa, busca na
literatura, categorização do estudo, avaliação dos estudos incluídos, discussão e
interpretação dos resultados e síntese do conhecimento que tenham relevância e
significância para o estudo.
Será realizada uma busca bibliográfica entre agosto a outubro de 2015, onde
serão consultados artigos, teses e dissertações, nas bases de dados Bireme
(Biblioteca Regional de Medicina), Medline (Medical Literature Analysis and Retrival
System Online) e Biblioteca Cochrane utilizando os descritores: enfermagem, cateter
venoso central, cateter venoso central de inserção periférica e complicação.
Os critérios de inclusão de artigos neste estudo foram: possuir pelo menos um
descritor selecionado; terem sido publicados entre os anos de 2005 e 2015; estarem
disponíveis na integra e nos idiomas português inglês e espanhol; serem considerados
de contribuição relevante para a pesquisa.
Os critérios de exclusão foram: abordados outras literaturas estrangeiras. O
instrumento para coleta de dados das informações será elaborado, a fim de responder
a pergunta norteadora desta revisão, composto pelos seguintes itens: titulo, ano,
autores, objetivos principais, tipo de estudo.

3. DISCUSSÃO
As principais complicações relacionadas ao uso do PICC são divididas em:
locais (flebite, infecção e trombose), sistêmicas (sepse e embolia gasosa e por cateter)
e as circunstanciais (oclusão, mau posicionamento, ruptura e dificuldade de remoção)
(CÂMARA et al., 2007).
A flebite é responsável por prolongar o tempo de hospitalização, ela ocorre
quando há inflamação das células endoteliais da parede venosa. A flebite mecânica
esta relacionada a um trauma gerado durante a inserção do cateter, por dispositivos
mais grossos e punções inadequadas, que acabam lesando a parede da veia,
normalmente ocorre de 48 a 72 horas após a inserção ou retirada do cateter
(CAMARGO, 2007).
Estudos apontam, que quanto maior o diâmetro do cateter maior o risco de
trauma interno, pelo fato dele percorrer longas distancias, por isso o enfermeiro deve
dar preferência ao PICC com diâmetro menor e a escolha de veias periféricas com
calibre menor na hora de sua avaliação para a escolha do cateter e da veia adecuada
(CÂMARA et al., 2007).
A veia escolhida para a passagem do PICC em recém-nascidos deve estar
situada de preferência nos membros superiores, devido à facilidade de acesso, por
possuir um menor numero de válvulas e oferecer um menor risco de infecção e
complicações (MONTANHOLE, 2008).
E para a escolha do diâmetro do PICC, ou seja, aquele adequado ao tamanho
do vaso, o enfermeiro deve considerar o peso e a idade do paciente, sendo indicado
para crianças com menos de 2 Kg 1.9 Fr (24 G), com o peso entre 2 e 6 Kg 2.8 Fr (22
G), entre 6 e 20 Kg 3.0 Fr (20 G) e com mais de 20 Kg 4.0 Fr (18 G) (MOURA,
COUTIM, 2013).
O enfermeiro também deve conhecer o tipo de material do PICC, pois ele
influencia diretamente nas complicações do uso desse dispositivo. O de silicone é
mais flexível e resistente a dobras e tem maior estabilidade e risco de ruptura quando
comparado ao de poliuretano, que por sua vez possui uma maior rigidez e resistência,
sendo menos maleável, suportando desta forma maiores pressões e fluxo de infusões
(MONTANHOLE, 2008).
O uso de nutrição parenteral com a concentração de dextrose maior que 10%,
soluções hiperosmolares (ou com ph não fisiológico) e a infusão de medicamentos
vesicantes, irritantes e vasoativos causam a flebite química. A mistura de
medicamentos não compatíveis, a infusão muito rápida e a presença de pequenas
partículas na solução administrada podem causar também a flebite química (CÂMARA
et al., 2007).
A flebite infecciosa ocorre devido a uma infecção causada por micro
organismos, por uma falha na execução da técnica asséptica durante a inserção e/ ou
na manipulação cateter e ao realizar e trocar o curativo, e também esta relacionada
ao tempo de permanência do cateter, sendo ela a responsável pelo aumento da
morbidade, mortalidade e custos do tratamento hospitalar(CÂMARA et al., 2007)).
A flebite mecânica ocorre pela técnica errada na inserção do cateter, pelas
características da veia e por fatores inerentes ao paciente(20). Após a ocorrência da
flebite mecânica é indicado como tratamento à aplicação de calor no local, pois a
compressa quente causa dilatação nos vasos sanguíneos, contendo o processo de
inflamação, que ocorre após o trauma e também a elevação do membro afetado.

Quando ocorre a flebite química e infecciosa é necessária a retirada do cateter e a
passagem de outro dispositivo (CÂMARA et al., 2007).
Alguns fatores intrínsecos, que são aqueles relacionados ao próprio paciente,
contribuem para a infecção, como a doença de base (fibrose cística, neoplasia, AIDS,
prematuridade e síndrome do intestino curto), o estado imunológico e a idade do
recém- nascido, pois quanto menor o peso ao nascimento, maior o risco de infecção
sanguínea associada ao uso do cateter venoso central, isso ocorre devido à
imaturidade do sistema imunológico do neonato (21). E os extrínsecos estão ligados ao
cateter, a inserção e manipulação do mesmo, como: tipo do cateter, o sitio de inserção,
a técnica de inserção e manipulação do sistema, solução infundida, o tempo de
permanência, entre outro (GOMES et al., 2012).
Para a inserção do PICC é necessário uso da técnica da barreira máxima, que
inclui a higienização das mãos com solução degermante, o uso de gorro, máscara,
avental estéril, luvas estéreis, campos estéreis e óculos de proteção, abertura do
material da forma correta, antissepsia com solução degermante e alcoólica do sitio de
inserção com a utilização da pinça e de movimentos circulares de dentro para fora,
evitando flebite infecciosa (ANVISA, 2010).
E ao manipular o PICC deve se lavar as mãos com água e sabão, realizar a
desinfecção com álcool a 70% nas conexões e extensões, frascos e ampolas de
medicamentos e respeitar a prazo de troca de equipo de dieta (24 horas) e soluções
parenterais (72 horas) (22). Já a infecção local esta relacionada à contaminação da
solução infundida ou do cateter, causando hiperemia, secreção purulenta e celulite no
local (ANVISA, 2010).
Por isso, recomenda-se o uso de película transparente para a realização do
curativo do PICC. A sua função é inibir o crescimento bacteriano por sete dias,
permitindo a troca de vapor pela pele, funciona como barreira para os agentes
externos, e facilita a visualização do local da inserção do cateter, permitindo ao
enfermeiro identificar sinais de infecção e de extravasamento e infiltração de soluções
infundidas (LOURENÇO et al., 2010).
A troca do curativo depende do material utilizado, se for utilizada a película
transparente como cobertura, ele devera ser trocado a cada 7 dias e a gaze estéril a
cada 24 horas ou quando ficar úmido, solto ou com sujidade presente,
comprometendo a sua função de proteção do local de inserção do cateter, tornando o
estéril e mantendo a fixação do mesmo (BELO et al., 2012).
O curativo deve ser realizado com a técnica asséptica, com o uso de gorro,
máscara, luva estéril, campo estéril, gaze estéril e clorexidina alcoólica 0,5% para
assepsia do local de inserção do cateter, que se torna colonizado por bactérias da
pele da criança (LOURENÇO et al., 2010).
Se o paciente apresentar febre, há a suspeita de que a infecção pode ser
sistêmica (não restrita ao local), deve-se coletar dois frascos de hemocultura de veias
periféricas, de locais diferentes e retirar o cateter e enviar a sua ponta (5 cm) para
cultura, investigando assim se a sepse relacionada ao cateter (HORADA, RÊGO,
2005).
O refluxo de sangue, a lesão causada na parede do vaso, o mau
posicionamento da ponta do cateter contra a parede da veia, a velocidade lenta de
infusão, a interrupção da terapia intravenosa por tempo prolongado e as
hipercoagulopatias são as principais causas de trombose, onde ocorre à aderência de

plaquetas e fibrinas e formação de um trombo, que oclui o cateter e o lúmen do vaso
(SWERTS et al., 2013).
Para desobstruir o cateter, é utilizado a técnica das duas seringas e torneirinha,
em que se utiliza uma seringa de 3 ml com uma solução de desobstrução ( 0,01 ml de
heparina e 0,99 ml de solução fisiológica) e outra de 10 ml vazia conectada a uma
torneira de três vias, mas deve se fazer isso cuidadosamente, pois a seringa de 3 ml
possui uma alta pressão podendo romper o cateter (SWERTS et al., 2013).
Em relação às seringas, quanto menor o volume da seringa, maior a pressão
que ela pode gerar, expondo o paciente ao risco de ruptura do cateter. Assim, orientase nunca usar seringas de 1, 3 e 5 ml diretamente no conector, pois geram pressão
de 150 Psi (7800 mmHg), 120 Psi (6200 mmHg) e 90 Psi (4608mmHg),
respectivamente (COELHO, NAMBA, 2009).
Deve se aspirar todo conteúdo do cateter com a seringa de 10 mL, formando
um vácuo no seu interior com a pressão negativa, sem soltar a seringa, abrir a torneira
para a seringa de 3 mL com a solução de desobstrução, infundido apenas o volume
que preencha o lúmen do cateter, para que a solução não vá para corrente sanguínea,
deixando assim por 30 minutos. Após esse tempo deve-se verificar sempre o refluxo
sanguíneo e se ocorreu a desobstrução (HORADA, RÊGO, 2004).
Não é indicado à infusão de hemoderivados e hemocomponentes e a coleta de
exame de sangue no PICC utilizado em recém-nascidos, que normalmente são abaixo
de 3.8 fr, devido ao risco de obstrução do cateter pelo o seu diâmetro menor. Para
manter a permeabilidade e prevenir a obstrução do cateter é aconselhável a infusão
de solução fisiológica 0,9% (salinização ou flush), antes e após administração de
medicações vesicantes e soluções hiperosmolares, e a cada seis horas, utilizando
sempre seringa acima de 5mL, normalmente é utilizado seringas de 10 e 20 mL, pois
quanto menor a seringa, maior é a sua pressão, o que pode causar a ruptura do cateter
(STOCCO et al., 2011).
Ao realizar a administração de medicamentos e soluções deve se observar
atentamente o volume infundido, pois qualquer liquido infundido a mais no recémnascido faz diferença, o volume recomendado para realização da salinização do PICC
é a do dobro do FR (French) ou do lúmen interno do cateter inserido no recém-nascido
(12). E também é utilizada a infusão continua de soro fisiológico com a vazão de 0,3
a 0,5 ml/h em alguns hospitais para a manutenção da permeabilidade do cateter, que
deve ser trocada a cada 24 horas (12).
Quando o cateter for usado em terapia intermitente, a heparinização do PICC
implicará em quantidade, concentração e intervalos de tempo de permeabilização
apropriados. A Intravenous Nurses Society (INFUSION NURSES SOCIETY BRAZI,
2008) recomenda para heparinização, volumes de lavagem com o dobro do volume
de flushing do cateter, acrescido do volume dos dispositivos adicionais
Sepse é a infecção na corrente sanguínea com repercussões sistêmicas no
organismo, o paciente apresenta febre, hipotermia, bradicardia, taquicardia e
leucocitose. Um fator de risco para o seu desenvolvimento é a nutrição parenteral,
pois a parede do intestino se torna deficiente e os micro-organismos migram do
intestino, onde não causam infecção para sangue, se tornam patógenos, aumentando
o risco de mortalidade, o tempo de internação e os custos hospitalares (MOTTA et al.,
2011).

A embolia por cateter ocorre quando uma parte do cateter se rompe e desloca
para a circulação sistêmica, causando disritmia cardíaca, septicemia, endocardite,
trombose e até mesmo a levando o paciente ao óbito. Na maioria das vezes requer
procedimento invasivo para retirar a parte do cateter que se deslocou. Não se deve
utilizar a força ao lavar e retirar o cateter. A orientação em caso de suspeita de embolia
pulmonar aplicar um torniquete para ocluir o vaso e encaminhar o paciente para
radiografia, para observar a posição do embolo (SECOLI, JESUS, 2007).
Para a remoção do cateter deve se utilizar a técnica de barreira máxima, sendo
realizado apenas pelo enfermeiro capacitado para este procedimento. Deve ser feito
de forma lenta e cuidadosa. Após sua remoção, o cateter deve ser medido para
verificar se todo o cateter introduzido foi removido (FREITAS, NUNES, 2009).
A oclusão do cateter, que pode ser parcial ou completa, sendo ela caracterizada
pela dificuldade de aspiração de sangue no cateter que leva a perda de
permeabilidade do cateter, e esta pode estar relacionada a falta de flush no cateter,
fluxo de sangue retrógado, a coleta de sangue frequente pelo cateter (SECOLI,
JESUS, 2007).
Existem três tipos de oclusão: mecânica, quando a dobras ou compressão do
lúmen do cateter; oclusão trombótica pela presença de coágulos internamente ou
externamente do cateter, normalmente devido a um trauma causado na parede do
vaso e oclusão não trombótica causada por cristalização intraluminal de
medicamentos incompatíveis ou nutrição parenteral (GOMES et al., 2012).
A infusão de nutrição parenteral e a administração de drogas vesicantes
aumentam a possibilidade de ocorrer interação e causar obstrução por
incompatibilidade medicamentosa, por isso recomenda-se que o PICC seja usado
para apenas uma terapia intravenosa (FREITAS, NUNES, 2009).
Alguns medicamentos são incompatíveis ao serem administrados juntos ou
possuem algum componente na sua composição química que contribui para o
desenvolvimento de cristais e a aderência de partículas que acabam obstruindo o
cateter, por isso, deve se realizar o flush com solução salina (soro fisiológico a 0,9%)
após a administração dessas soluções, utilizando o fluxo turbulento para remoção de
substâncias aderidas internamente no lúmen (GOMES et al., 2012).
O PICC pode estar mal posicionado, ou seja, ele pode migrar internamente,
quando o cateter se enrola no interior do vaso podendo avançar para o átrio direito ou
veias tributárias, perdendo assim a propriedade de acesso central. Isso pode
aumentar o risco de trombose e de flebite mecânica ou química ((SECOLI, JESUS,
2007).
Camargo (2013) recomenda, portanto, que os profissionais atuantes no manejo
do PICC usem medidas de segurança após o procedimento de inserção do dispositivo
que é assegura-se da localização correta da ponta do cateter PICC. Por isso, é comum
a realização do exame de radiografia de tórax, logo após a inserção do cateter PICC,
para a confirmação do posicionamento do mesmo (CAMARGO, 2007).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo demonstrou o papel do enfermeiro é extremamente importante para
toda a equipe que assiste ao recém-nascido, principalmente no que se refere às
práticas e intervenções durante à inserção, manutenção e remoção do PICC. Porém
em relação à prevenção de complicações relacionadas ao PICC percebemos que há

um número muito pequeno de pesquisa empíricas publicadas voltadas para o tema,
dificultando assim o desenvolver deste trabalho.
O PICC é um dispositivo seguro e favorável, principalmente quando o acesso
venoso é extremamente limitado e difícil. O enfermeiro, que é responsável pela sua
inserção e remoção, deve estar apto a reconhecer os riscos e as complicações
durante estes procedimentos, bem como o tratamento relacionado às intercorrências.
Já a manutenção do dispositivo requer a atenção de toda equipe de
enfermagem, pois o mesmo é manipulado por técnicos e auxiliares de enfermagem,
que são muitas vezes responsáveis pela preparação e administração de soluções
infundidas. Onde os mesmos devem-se atentar as intervenções baseadas nos
diagnósticos prescritos pelo enfermeiro. É de extrema importância a capacitação e
educação permanente de toda a equipe de enfermagem quanto a manutenção do
dispositivo, promovendo estratégias que visem qualificar a assistência, com
consequente diminuição da remoção não eletiva do cateter e das complicações
relacionadas ao seu uso, certificando assim, a segurança do recém-nascido.
A equipe de enfermagem deve estar atenta e apta a intervir sempre que houver
alguma alteração durante o uso do PICC. Para isso é necessário conhecimento sobre
potenciais complicações e traçar uma terapêutica relacionada. Na prevenção de
complicações, o enfermeiro deve estar apto a reconhecer possíveis situações de risco,
principalmente os que aumentarem a chance de remoção não eletiva do cateter.
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RESUMO
O texto a seguir demonstra a utilização de EPS- Isopor na construção de abrigos emergenciais
para pessoas desabrigadas por conta de chuvas e deslizamentos, as possibilidades construtivas do
isopor, suas características físicas e químicas. O isopor vem se tornando um material cada vez mais
usado principalmente em indústrias e construção civil. Os benefícios de utilizar módulos para abrigar
pessoas em situação de vulnerabilidade proporcionando a sensação de conforto, segurança,
privacidade e dignidade, fazendo uso de soluções de baixo custo e pouco espaço e de fácil acesso.
Palavras-chave: Abrigo, EPS; Chuva; Conforto.

ABSTRACT
The following text demonstrates the use of EPS-Isopor in the construction of emergency shelters
for people displaced by rain and slides, the constructive possibilities of styrofoam, their physical and
chemical characteristics. Styrofoam has become a material increasingly used mainly in industries and
construction. The benefits of using modules to house people in situations of vulnerability providing the
feeling of comfort, security, privacy and dignity, making use of low cost solutions and little space and
easy access.
Keywords: Shelter, EPS; Rain; Comfort.

1. INTRODUÇÃO
EPS, poliestireno expandido, popularmente conhecido como isopor, é polímero
comumente usado em embalagens térmicas, embalagens para eletrodomésticos,
artesanato e lajes na construção civil esse são alguns dos usos mais conhecidos do
EPS, por ser um material plástico não é possível estimar sua durabilidade na natureza,
isso porque todo eps utilizado na indústria ou na construção civil quando não é
reutilizado ou reciclado é descartado em lixo comum, o que torna impossível mensurar
sua durabilidade
Uma das maiores vantagens físicas do EPS é justamente poder ser fabricado
em diversos formatos e tamanhos, desde chapas e toras até esferas e tubos,
independente da forma o eps não perde suas características termo acústicas, uma
das características que mais se destaca nesse material, além da sua leveza,
durabilidade, resistência mecânica, ação do tempo e baixa absorção de agua e ao
contrario do que se pensa o eps tem baixa contribuição calórica em casos de incêndio,
tendo sua contribuição em carga de incêndio muito baixa, ficando entre 145 a 240
kcal/dm³, se comparado com materiais com celulose (madeira) que possuem um
contribuição de 2400 kcal/m³.
Hoje já existem edificações inteiras feitas de eps e outros materiais, porém são
edificações fixas ou para eventos, a proposta é criar modelos de edificações
temporárias para fins de acolhimento das vitimas de desastres naturais.
Entre 2005 e 2014 foram registrados uma media de 335 desastres naturais por
ano, o que resultou em mais de 22 milhões de pessoas desalojadas ou desabrigadas;
no Brasil, entre os anos de 2008 e 2012, 1.543 cidades tiveram algum tipo de problema
com chuvas ou enchentes registrando 8942 ocorrências que resultaram em 1,4
milhões de pessoas desalojadas, quando são afastadas temporariamente de suas
casas ou encontram alojamento na casa de parentes ou amigos, ou desabrigadas,
quando são levadas para ginásios ou abrigos improvisados.
A resposta para esse tipo de situação é igual em quase todos os lugares do
mundo, encaminhar as pessoas para ginásios esportivos, escolas, ou subsolos longe
da área afetada, e nesses locais as pessoas esticam colchões e colchonetes uma ao
lado das outras sem separação ou privacidade apenas um espaço para ir e vir; esses
colchões e colchonetes algumas vezes são fornecidos pela prefeitura, quando a
família em questão não pôde ou não conseguiu retirar seus pertences da residência.
Com base nesses dados e situações observadas em reportagens, foi
desenvolvido um abrigo emergencial a base de eps de alta densidade.
2. METODOLOGIA
2.1. Pesquisa
A pesquisa para o desenvolvimento do projeto foi feita com base em
reportagem de catástrofes que ocorreram pelo mundo desde 2016, e em todos os
casos houve desabrigados e procedimento adotado foi o mesmo, encaminhar os
desabrigados para ginásios ou escolas. É preciso ressaltar desabrigados e
desalojados são situações diferentes, a primeira refere-se a pessoas que perderam
suas casas ou que essas casas se encontrem em situação de risco, já o segundo tipo
são pessoas que foram retiradas temporariamente de suas moradias devido ao risco

imediato da situação, como uma enchente, nesse caso as pessoas tendem a voltar a
suas residências após o fim do desastre se a moradia não apresentar risco.
A defesa civil brasileira segue o procedimento padrão de alojar o maior numero
de pessoas em estádios e escolas porém esse alojamento pouco tem a oferecer em
relação a privacidade, conforto e prevenção a doenças; um ginásio com quadra
poliesportiva possui em média 2500m², a quadra possui 432m² (16x27m), o código
sanitário de São Paulo estipula 5m² por pessoa em dormitório coletivo, assim sendo o
numero de pessoas a ocupar a quadra seria de 87, um numero bem inferior ao
encontrado em situações de emergência, obviamente não seria possível abrigar todas
as pessoas seguindo essa norma porém é possível oferecer o mínimo de conforto e
privacidade utilizando os abrigos emergenciais.
A escolha do EPS foi feita com base em suas características físicas, sua leveza
e resistência a impactos, resistência o tempo e a compressão além das propriedades
termo acústica com essas informações foram realizada diversas pesquisas com
fabricantes, associações e sindicatos de fabricantes a fim de obter informações
técnicas para elaboração do projeto onde foi possível descobrir outras aplicações para
o EPS como, por exemplo, leto e subleito de estradas, o que comprova a sua eficácia
para a fabricação do abrigo.
O velcro utilizado para fixação das peças tinha necessidade de suportar uma
carga relativamente alta, as fitas encontradas suportam em média 1,5kg a cada 10cm
de fita, valor indicado para junção das peças laterais, e 30kg para fixação da cobertura
e piso.
Para aumentar à resistência e eficiência térmica e acústica as placas de eps
foram revestidas com material que não utilizasse solvente na composição, por isso foi
utilizado epóxi que utiliza agua na sua composição; com a aplicação do epóxi o abrigo
adquire outras propriedades tais como o aumento na resistência a abrasão, um dos
prontos fracos do EPS, redução no acumulo de poeira, resistência a graxa, óleo e
outros agentes químicos que podem danificar o EPS, e a facilidade para limpeza seja
com agua ou materiais de limpeza convencionais, após a aplicação do epóxi pode-se
utilizar tinta acrílica ou látex.
As esquadrias precisavam ser de um material leve, resistente de fácil fixação
ao módulo para isso foram utilizadas esquadrias de PVC, que possui quase as
mesmas propriedades do EPS, leve, barato, não propagam chamas, possui um bom
conforto termo acústico, impede a proliferação de bactérias, fácil limpeza e
manutenção além de ser reciclável.
O uso de EPS como edificação já é uma realidade em países como Estados
Unidos e Japão, em sua maioria o EPS é utilizado em edificações em área de risco
de desastre naturais, mais especificamente terremotos e furacões, o Japão é o único
que possui casas inteiras feitas a base de EPS, mas unicamente para fins comerciais,
nunca no sentido humanitário.
3. RESULTADOS
A utilização do abrigo em situações de desastres proporcionaria maior conforto
e abrigo para as pessoas desabrigadas, o abrigo trás o mesmo formato de um quarto
com as mesmas possibilidades, diferentemente do espaço aberto que se encontra em
ginásios esportivos ou em salas escolares onde existe um número elevado de
pessoas por metro quadrado; as pessoas que passam por essa situação encontram-

se em um estado de fragilidade emocional, físico e psíquico e por vezes necessitam
de um espaço ou privacidade para se reorganizar, um espaço intimo para dividir a dor
e conversar com a família sobre o acontecido, e isso que o abrigo proporcionaria, além
das condições de vivencia mínima conforme o código de edificações.
O abrigo padrão possui 16 placas de que constituem as paredes, piso e
cobertura, essa placas podem ser pintadas com tinta epóxi ou látex, ambos a base de
agua, isso garante uma melhor aparência ao módulo e aumenta a proteção conta
danos mecânicos as placas, o sistema de junção das partes é feito com velcro de alta
resistência, a porta e janela, são fabricadas em PVC e também são fixadas com velcro
nas abertura já existentes no modulo; isso garante leveza e praticidade na hora de
montar o módulo
A fixação no piso é feita com a introdução de barras metálicas de pontas
roscadas que passam por dentro de um tubo guia que fica dentro das extremidades
dos módulos de parede, esse tubo guia permite que a barra com ponta roscada possa
ser rosqueada a uma porca fixada no modulo de piso que possui uma peça de
compensado naval junto ao EPS, essa compensado é colado no EPS com adesivo de
poliuretano. Por ser modular e composto de placas é possível desenhar diversos
tipos de layouts com diversas possibilidades de uso, podendo abrigar uma família de
quatro pessoas ou montar uma enfermaria para doze pessoas se necessário ou um
escritório para profissionais do serviço social.
Quando montado um modulo padrão ocupa uma área de 10,00 m², desmontado
ocupa apenas 4,00 m², e por ser feito de material leve pesa apenas 353,00 kg podendo
ser empilhado pode ser empilhado em até 8 unidade, o que torna a armazenagem e
transporte mais fácil e rápido, como referência, caberiam doze módulos desmontado
em um container marítimo de 12 metros, em um caminhão prancha transportaria vinte
unidades por vez, somado a um posto avançado da Defesa Civil em pontos
estratégicos dos estados seria possível atender qualquer cidade em menos de 12
horas após acionado o alerta de desastre no município.
Com essas configurações de peso e volume, os módulos poderiam ser levados
a qualquer localidade por mais isolada que fosse utilizando os modelos de
helicópteros brasileiros utilizando em missões de resgate ou combate como os
Eurocopter EC725, Eurocopter AS532 Cougar, Eurocopter EC725 todos com
capacidade de carga superior a 4 toneladas.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Brasil é um dos países com o maior índice de desabrigados devido a chuvas
e inundações, e esse numero tende a aumentar devido a ocupações irregulares e o
acumulo de lixo em rios e galerias, as mudanças climáticas vem aumenta o volume e
a força das chuvas tropicais.
O procedimento adotado pela Defesa Civil continua sendo o mesmo desde
sua criação em 1966, alocar o maior numero de pessoas nos espaços mais próximos,
sem considerar as condições emocionais e a dignidade humana, um fato importante
e prevista na Constituição Federal.
Com esse proposito e analisando cada dado pesquisado que foi possível
chegar a conclusão que se faz necessário uma mudança nos métodos de resposta
utilizados pela defesa civil e o desenvolvimento e implantação de abrigos
emergências, uma questão que não foi abordada diretamente foi em relação mulheres

e crianças, nessa situação de vulnerabilidade elas ficam exposta e muitas vezes
acaba-se ignorando de que nem todas as pessoas ali em boas intenções e o abrigo
visa também proteger essa parcela de pessoas.
Não existe no Brasil nada que se assemelhe ao projeto, alguns abrigos
descartáveis feitos de papelão, mas um abrigo temporário com alta durabilidade não,
o Brasil é o quarto maior fabricante de EPS do mundo e o maior produtor e consumidor
da América do Sul, grande parte desse material é utilizado no ramo de embalagens
sendo a construção civil o segundo segmento que mais consome EPS, e isso é um
indicativo que o EPS apresenta as melhores características para fabricação do
modulo, baixa condutividade térmica, peso reduzido, resistência mecânica baixa
absorção de agua, facilidade de manuseio, versatilidade, durabilidade ao tempo,
absorção de choques e resistência a compressão, sem considerar as outra qualidade
agregadas com a utilização do epóxi e tinta o que torna o modulo apto a segregar
pessoas em caso de doenças infectocontagiosas ou com saúde em estado precário
já que o epóxi e tintas látex são utilizadas em hospitais e clinicas justamente por não
proliferarem bactérias ou fungos, isso se faz necessário pois o EPS apesar da suas
características, é suscetível a abrasão e perfuração de materiais pontiagudos, o que
pode ser resolvido com a utilização desse produtos complementares no processo de
fabricação do abrigo.
O projeto tem como vantagem a economicidade na manutenção, conservação
e limpeza, considerando que as quadras de ginásios esportivos não são
desenvolvidas para suporta excesso de agua muito menos alvejante, as salas de
aulas que também são utilizadas precisam de uma lavagem com outros produtos além
de desinfetante, enquanto o modulo pode ser limpo apenas com álcool ou em casos
extremos agua sanitária, materiais de baixo custo e de fácil acesso. Essa facilidade
ocorre, pois, o epóxi aplicado sob o EPS não retém resíduos, com aplicação de tinta
a superfície torna-se lisa sem reentrância para acumulo de qualquer tipo de resíduos
Outro exemplo de aplicação dos módulos é a atual crise migratória dos
venezuelanos chegando ao Brasil nos últimos meses, a crise no país vizinho tem
piorado a cada dia fazendo que com que esse numero aumente consideravelmente.
Roraima, estado fronteiriço com a Venezuela não tem estrutura física para abrigar
tantas pessoas, com a temporada de chuvas o numero de pessoas que necessitam
de abrigo tende a aumentar somando imigrantes e brasileiros; hoje já é possível ver
nas ruas diversas barracas improvisadas, salas de aula com 20 a 30 pessoas
compartilhando o espaço e o aumento no número de doenças transmitidas por vias
aéreas, e isso fez com que o estoque de medicamentos da região fosse a zero, pois
não havia um local adequado para triagem, vacinação ou mesmo um simples
atendimento médico, sem isso as pessoas doentes foram mantidas juntas as pessoas
saudáveis mas com a saúde debilitada devido a viagem, falta de alimentação e
escassez de alimento. O caminho utilizado pelos imigrantes, mais especialmente os
ilegais é a selva onde a chance de se contrair malária é muito maior, já que malária é
uma doença comum na região, porém existem variantes do parasita transmitido pela
picada do mosquito, uma vez identificado as pessoas contaminadas seria fácil mantêla isolada de maneira apropriada na falta de espaço apropriado que é comum em
situações dessa natureza, não há um procedimento especifico de segregação de
pessoas enfermas.

Lactantes também necessitam de um espaço separado, é comum em cidades
onde a situações de desastre naturais são recorrentes, as crianças nessa idade
possuírem um estado de saúde inferior a locais com infraestrutura adequada, além
dessa situação crianças tendem a chorar e o barulho pode incomodar outras pessoas,
em lugares como ginásios, o choro da criança pode ser ouvido claramente por todos
devido ao eco, o que pode ser minimizado ou evitado devido as propriedades isolantes
do EPS; a troca de roupa também é uma situação ao qual os módulos proporcionam
maior privacidade tanto para lactantes como para adolescentes ou adultos, em
especial mulheres.
Essas são algumas das possibilidades oferecidas pelo projeto, no entanto a
potencialidade é maior se considerarmos não só situações de enchente ou chuvas,
mas da crise migratória de venezuelanos para o Brasil, Colômbia e Peru. Esses
países, Colômbia, Chile, Peru, Bolívia, Equador e Venezuela são afetados por
terremotos e vulcões que geram um grande número de desabrigados devido aos
deslizamentos de terra, derretimento de neve, enchentes, erosão do solo dentre
outras consequências desses fenômenos, o que se enquadra no objetivo do projeto.
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RESUMO
O presente tralhado tem como finalidade verificar as potencialidades da música como recurso
didático pedagógico na aula de língua inglesa. Acreditamos que o uso da música pode contribuir para
o envolvimento dos alunos com atividades na língua-alvo, influenciando positivamente na motivação
dos estudantes, que, diante da situação de desprestígio do ensino de inglês, acabam se
desinteressando pela aprendizagem. As canções contêm linguagem autêntica, são facilmente obtidas,
fornecem vocabulário, noções gramaticais, aspectos culturais e diversão para os alunos. Elas podem
fornecer valiosas formas de falar, ouvir e praticar a língua dentro e fora da sala de aula. Quando o aluno
entra na aula de inglês, uma das maneiras mais espontâneas de introduzi-las no contexto
confortavelmente é através da música. Com isso, esta proposta pedagógica é a interação de
habilidades: listening (compreensão oral) e speaking (oralidade) através de música para o ensino da
língua estrangeira. A música, por estar presente no cotidiano da sociedade, principalmente dos jovens,
pode ser uma ferramenta a ser trabalhada em sala de aula para chamar atenção dos alunos, pois ela
estimula a memorização e concentração, além de sensibilizar os sentidos de cada um.
Palavras-chave: Música; Recurso Didático; Interação; Língua Inglesa.

ABSTRACT
The present work has the purpose of verifying the potentialities of music as an educational
didactic resource in the English language class. We believe that the use of music can contribute to the
involvement of students with activities in the English language, positively influencing the motivation of
students who in this situation unfavorable to classes end up being disinterested in learning. The songs
contain authentic language, are easily obtained, provide vocabulary, grammatical notions, cultural
aspects and fun for students. They can provide valuable ways of speaking, listening and practicing the
language in and out of the classroom. When the student enters the English class, one of the most
spontaneous ways to introduce them in context, comfortably, is through music. Therefore, this
pedagogical proposal is the interaction of skills: listening and speaking through music for the teaching
of the English language.
Key words: Music; Didactic Resource; Interaction; English Language.

1.

INTRODUÇÃO

Este artigo relata uma pesquisa que tem por tema a música como ferramenta
para o ensino de inglês por meio do game “Musical chairs” levando em consideração
seus benefícios no processo de ensino-aprendizagem.
O que justifica a necessidade de uma análise é a dificuldade encontrada pelos
professores para motivar e despertar o interesse de seus alunos, além da necessidade
de aprofundar-se no assunto para que outros profissionais da área da educação
possam se beneficiar com o tema em questão.
Para Murphey (1994), a música pode ser um recurso útil por pelo menos duas
razões: Primeiro, ela pode servir para a motivação e inspiração; segundo, a entrada
da linguagem da música pode estar de acordo com algumas razões relacionadas à
aquisição de línguas.
A partir dos estudos de Stefani (1987), a música afeta as emoções, pois as
pessoas vivem mergulhadas em um oceano de sons. Em qualquer lugar e qualquer
hora se respira a música, sem se dar conta disso. A música é ouvida porque faz com
que as pessoas sintam algo diferente, se ela proporciona sentimentos, pode-se dizer
que tais sentimentos de alegria, melancolia, violência, sensualidade, calma e assim
por diante, são experiências da vida que constituem um fator importantíssimo na
formação do caráter do indivíduo.
A música é um instrumento bastante eficaz como uma técnica de
aprendizagem, pois envolve a mente humana proporcionando o equilíbrio, bem-estar
e facilita a concentração do indivíduo no que está sendo tratado em sala de aula.
Farias (2001) diz que a música é um método de aprendizagem no qual o aluno
pode desenvolver seu raciocínio, criatividade e explorar seus dons e aptidões.
Segundo ele, com a música o aluno é capaz de conhecer mais a si próprio,
deixando aflorar seus sentimentos, emoções e criatividade, fazendo com que a
interação entre aluno e professor seja facilitada. A pesquisa foi norteada pelas
seguintes perguntas:
A). Quais são os prós das aulas que trazem a música como ferramenta?
B). Como podemos amoldar a música para o ensino da língua estrangeira?
A hipótese da pesquisa é uma aula mais significativa, divertida e fluida para os
discentes que apreenderão os conteúdos com maior facilidade de uma forma até
mesmo mais ágil e com resultado mais rápido.
Espera-se que essa pesquisa possa contribuir para os docentes que atuam na
área do ensino da Língua Inglesa no Ensino Fundamental I e procuram propiciar aos
seus alunos métodos baseados num aprendizado lúdico e flexível.
Empreenderemos nosso trabalho baseando-nos, principalmente, nas
contribuições de Gainza (1988) e Faria (2001).
A proposta pedagógica foi feita por meio da metodologia qualitativa, baseandose na revisão de literatura de artigos, sites e livros relacionados com o tema.
2. MÚSICA E EDUCAÇÃO
Passamos a apresentar os benefícios que a linguagem musical oferece à
educação, faz-se necessário abordar esse tema uma vez que a área sustenta nossa
proposta como recurso. Adequar a música para o ensino de língua estrangeira é uma
ferramenta que desperta e pode trazer benefícios aos educandos.

Ferreira (2005) argumenta que os benefícios da música não devem ser
limitados às salas de aula; é preciso expandi-los para nosso cotidiano. Na realidade
educacional brasileira, poderíamos pensar justamente o oposto, já que parece
predominar que as escolas devem ser modelos de disciplina e seriedade, a fim de que
haja a difusão do conhecimento. Porém, certamente, autoritarismo e tédio não são
condições para que o processo de ensino aprendizagem seja bem-sucedido. É nesse
sentido que a música pode trazer contribuições ao ambiente da sala de aula, na
medida em que ela provoca sensações de harmonia, promove a interação entre os
aprendizes, conduzindo-os à aprendizagem de maneira agradável.
Segundo GAINZA (1998) ao pensar uma ideia e ao expressar verbalmente o
educando se encontra num processo de representação. Quando a criança canta,
numa conceituação mais ampla, ela está fazendo uma apresentação da
representação construída através de uma leitura de mundo. Ao cantar, o estudante de
língua inglesa utiliza ativamente a linguagem verbal e representa modos próprios de
perceber e assimilar o conteúdo das canções.
A utilização do recurso musical em sala de aula é um dos meios de
representação do saber construído pela interação intelectual e afetiva do educando
com o contexto de cada canção ministrada. Ainda segundo GAINZA (1998):
A linguagem musical é aquilo que conseguimos conscientizar ou aprender a
partir da experiência. As atividades de ensino de inglês com músicas podem
oferecer à criança a vivência de fatos musicais, a fim de garantir que ela
possa utilizar realmente a linguagem musical como instrumento de
aprendizagem em Língua Inglesa.

Para Murphey (1990), a música pode ser um recurso útil por pelo menos duas
razões: Primeiro, ela pode servir para a motivação e inspiração; segundo, a entrada
da linguagem da música pode estar de acordo com algumas razões relacionadas à
aquisição de línguas.
A partir dos estudos de Stefani (1987), a música afeta as emoções, pois as
pessoas vivem mergulhadas em um oceano de sons. Em qualquer lugar e qualquer
hora se respira a música, sem se dar conta disso. A música é ouvida porque faz com
que as pessoas sintam algo diferente, se ela proporciona sentimentos, pode-se dizer
que tais sentimentos de alegria, melancolia, violência, sensualidade, calma e assim
por diante, são experiências da vida que constituem um fator importantíssimo na
formação do caráter do indivíduo.
A música é um instrumento bastante eficaz como uma técnica de
aprendizagem, pois envolve a mente humana proporcionando o equilíbrio, bem-estar
e facilita a concentração do indivíduo no que está sendo tratado em sala de aula.
Farias (2001) diz que a música é um método de aprendizagem no qual o aluno
pode desenvolver seu raciocínio, criatividade e explorar seus dons e aptidões.
Segundo ele, com a música o aluno é capaz de conhecer mais a si próprio,
deixando aflorar seus sentimentos, emoções e criatividade, fazendo com que a
interação entre aluno e professor seja facilitada.
Segundo Amorim (1998, p.97): “No caso de Línguas Estrangeiras, a música
tem ainda a vantagem de ser um importante elemento cultural e, conseqüentemente,
uma ótima oportunidade para estabelecer um paralelo entre a cultura e o ensino de
idiomas”

A cultura de um povo se reflete na sua música, e a interpretação desta leva o
estudante a perceber melhor a identidade deste, sua maneira de pensar e de agir
diante das realidades.
3. AQUISIÇÃO DE VOCABULÁRIO
De acordo com Murphey (1994)Em relação à aquisição de vocabulário, sendo
este um dos itens mais importantes no aprendizado de língua inglesa, podemos dizer
de que a música facilita a memorização de vocabulário de uma forma não intencional,
facilita a escrita e é um meio viável de aquisição de uma segunda língua tanto para
crianças quanto para adultos, a utilização da música no ensino de língua estrangeira
favorece a memorização, pois leva descontração para a sala de aula, possibilita um
trabalho de repetição, sem que se perca a motivação, e abre inúmeras oportunidades
para discutir várias temáticas que podem estar relacionadas a cada canção
Para GAINZA (1988, p. 119): “A música é um elemento de fundamental importância,
pois movimenta, mobiliza por meio da melodia consegue atingir a afetividade e por
isso contribui para a transformação e o desenvolvimento.”
4. APRENDIZAGEM EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
Segundo o PCN (1991, p.43), “A aprendizagem de Língua Estrangeira
representa outra possibilidade de se agir no mundo pelo discurso além daquela que a
língua materna oferece”. Da mesma forma que o ensino da língua materna, o ensino
de Língua Estrangeira incorpora a questão de como as pessoas agem na sociedade
por meio da palavra, construindo o mundo social, a si mesmos e os outros à sua volta.
Portanto, o ensino de línguas oferece um modo singular para tratar das relações entre
a linguagem e o mundo social, já que é o próprio discurso que constrói o mundo social.
De acordo com o PCN (1991), a aprendizagem de Língua Estrangeira oferece acesso
a como são construídos os temas propostos como transversais em práticas
discursivas de outras sociedades. É uma experiência de grande valor educacional,
posto que forneça os meios para os aprendizes se distanciarem desses temas ao
examiná-los por meio de discursos construidos em outros contextos sociais de modo
a poderem pensar sobre eles, criticamente, no meio social em que vivem. A
aprendizagem é muito significativa principalmente no contexto escolas, ela
proporciona o educando a entender e ser entendido pelos outros, assim ao se deparar
com a sociedade ele não sinta frustrado no momento de comunicar-se, faz-se
necessário que o professor disponha então de inovar sua prática em sala de aula será
necessário recurso variado como a utilização das músicas para a aprendizagem do
vocabulário e para o incentivo em aprender uma nova língua.
5. O USO DE JOGOS PARA APRENDIZAGEM
Fernandez (2001 apud SILVA, 2003) afirma que o brincar é a primeira
experiência indivíduo apresenta. Brincando, tem a primeira oportunidade de imprimir
seus desejos e suas marcas de uma forma independente e autoral. O autor também
afirma que o brincar e o jogar são o desafio são essências para colocar em
crescimento os conhecimentos e uma oportunidade para o educador abrir espaço para
o processo de aprendizagem.

O autor propõe os jogos como uma ferramenta capaz de despertar o pensamento
crítico dos educandos, fazendo com que consigam alcançar o conhecimento da
Língua Estrangeira por meio da reflexão e da busca por resposta, especialmente
quando se trata de jogos:
O jogo cognitivo é a brincadeira com um propósito pedagógico. Para Wallon
(2010, p. 56), “não há atividade, por mais árdua que seja, que não possa
servir de motivo para o jogo”. Sendo assim, a ludicidade trazida pelos jogos
aproxima o aprendizado, o real, do campo da brincadeira, da diversão,
despertando assim a motivação e a curiosidade, que desfazem o medo, ou o
receio ao novo, ao mais complexo. Através de atividades lúdicas o educando
forma conceitos, seleciona ideias, estabelece lógicas, integra percepções, faz
estimativas, vai socializando-se, promovendo situações que o leva a
estabelecer relações sociais com o grupo ao qual está inserido, estimulando
seu raciocínio no desenvolvimento de atitudes que exigem reflexões e
enquanto função educativa proporciona a aprendizagem, seu saber, sua
compreensão de mundo e seu conhecimento. (NOGUEIRA, 2007, p. 9).

O brincar é, ao mesmo tempo, a infração ao modelo ou à disciplina previamente
estabelecida, pautado apenas no real, mas não a sua negação, o que desconstrói o
modelo tradicional de educação pautado na disciplina enquanto imobilizadora de
atitudes tidas como inadequadas.
A oposição entre atividade lúdica e função do real pode mostrar em que
sentido a criatividade da criança se parece com o jogo. Pela função do real,
os atos se integram ao conjunto das circunstâncias que os tornam eficazes:
circunstâncias exteriores que lhes permitem inserir-se, para modificá-las, no
curso das coisas; circunstâncias mentais que os põem a serviço da realidade
de um propósito, de uma conduta, da solução de um problema. A distinção,
aliás, é apenas provisória. Pois o lugar, os meios e o final de toda realização
só pode estar, decididamente, no mundo exterior. (WALLON, 2010, p. 57)

6. METODOLOGIA
A metodología utilizada é a qualitativa, baseando-se na leitura de artigos e sites
relacionados ao tema. (GIL, 2009, p.44). Essa proposta pedagógica foi feita a partir
de revisão de literatura em livros e autores que abordam o tema proposto, bem como
de artigos disponíveis no Google Acadêmico.
6.1 PROPOSTA DIDÁTICA
Jogo: “Musical Chairs”
Com a intenção de motivar os alunos na aprendizagem do tema “Family” através da
música, o jogo escolhido para a aplicação da atividade foi o “Musical Chairs”.
Neste momento o professor apresenta o vocabulário que irá ser trabalho que é a
‘’Family” através de material concreto (flashcards) para a visualização do aluno referente ao
mesmo.
Após a apresentação do vocabulário, o professor propõe a pratica através da música
com o auxílio do jogo “Musical Chairs” que diferente da forma tradicional que conhecemos o
aluno que não conseguir se sentar na cadeira, terá que completar a frase “This is my...” da
música “The Family song/Nice to meet you” podendo utilizar qualquer palavra que se refira à

algum membro da família, enquanto o restante que conseguiu se sentar, continua cantando
a
música.
(Música
do
CD
Let’s
Go
–
disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=fvlaJF2BxmI). Com isso podemos trabalhar de forma
motivacional o vocabulário em sala de aula, usando recurso da música e trabalhar a repetição
para a apreensão do mesmo.
7. CONCLUSÃO
As contradições da sociedade atual e os resultados insatisfatórios da educação
no Brasil nos obrigam, enquanto educadores, a repensar constantemente nossa
prática pedagógica. As atividades lúdicas motivam, promovem a interação e melhoram
a assimilação dos conteúdos, têm maior aceitabilidade por parte dos educandos e
promovem a socialização.
Diante do que foi exposto, constata-se que a música é um meio alternativo de
aprendizagem que pode trazer mais benefícios que o método tradicional de ensino.
Através da música, o aluno demonstra sentimentos, emoções e até mesmo dons
escondidos que com a música são aflorados.
Apesar de haver diversos estudos comprovando que a música não é somente
arte, mas sim um rico instrumento de ensino, muitos professores acreditam que ela é
somente um passatempo, algo para preencher uma lacuna, e que os alunos veem
apenas como uma brincadeira e não aprendem de fato o que está ali sendo
apresentado.
Entretanto, ao adaptar a música ao contexto e a realidade daquela sala de aula,
observa-se que pode sim melhorar o entendimento do aluno em relação à matéria
dada e até a familiarização com a segunda língua, o que muitas vezes é considerado
um obstáculo pelos alunos e com a música isso é revertido, pois ela está em todos os
lugares incitando curiosidade. A conexão musical traz ao indivíduo, a percepção desta
realidade e facilita o trabalho pedagógico.
Quando se trata de motivar o interesse de uma individuo é necessário esforço,
preparação e planejamento da parte do orientando, a fim de fazer com que uma aula
que costuma ser enfadonho se transforme em algo agradável e atraente, o que fará
com que o estudante realmente deseje aprendê-lo mais e mais. Todo professor pode
enfrentar problemas com a aceitação do novo por parte dos alunos, então será
necessário que ele sempre esteja atualizado com as diferentes formas de se ensinar
e não esquecer que o discente necessita de incentivo e de atenção especial para que
possa assim gostar do idioma e deseje continuar estudando.
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RESUMO
A criança com TEA apresenta diversas dificuldades de aprendizado quando se pensa na
educação normatizante a que ela é exposta na sala de aula comum. Por apresentar uma forma distinta
de perceber o seu entorno o autista também manifesta uma aprendizagem diferente. Dessa forma, o
objetivo da pesquisa é desenvolver a linguagem de uma criança com TEA por meio da literatura, usando
a ferramenta didática denominada Plano Educacional Individualizado (PEI). A aplicação será feita em
uma criança com TEA de onze anos, acompanhado de sua mãe. Será usado o PEI para elaborar a
intervenção, bem como a maneira de se abordar a literatura com a criança. Espera-se desenvolver uma
maneira que aproxime a criança com TEA da literatura e consequentemente desenvolver a linguagem
oral e escrita.
Palavras-chave: Plano educacional individualizado. Literatura. Transtorno do espectro autista

ABSTRACT
The child with ASD presents several learning difficulties when one thinks of the normative
education to which it is exposed in the common classroom. By presenting a distinct way of perceiving
their surroundings, the autistic also manifests a different learning. Thus, the objective of the research is
to develop the language of a child with ASD through the literature, using the didactic tool called
Individualized Educational Plan (PEI). The application will be done in a child with an ASD of eleven,
accompanied by his mother. The IEP will be used to design the intervention, as well as the way to
approach literature with the child. It is hoped to develop a way that approaches the child with ASD from
literature and consequently develop oral and written language.
Keywords: Individualized educational plan. Literature. Autism Spectrum Disorder

1. INTRODUÇÃO
O Transtorno do Espectro Autista (TEA)
O autismo, também conhecido como Transtorno do Espectro Autista (TEA) é
uma condição caracterizada pelo desenvolvimento acentuadamente anormal e
prejudicado nas interações sociais, nas modalidades de comunicação e no
comportamento (American Psychiatric Association [APA], 2013).
Ela está classificada no subgrupo chamado “Transtornos do
Neurodesenvolvimento” no Manual Diagnóstico e Estatístico de transtornos mentais
(DSM). Os transtornos tipicamente se manifestam cedo no desenvolvimento, em geral
antes de a criança ingressar na escola, sendo caracterizados por déficits no
desenvolvimento que acarretam prejuízos no funcionamento pessoal, social,
acadêmico ou profissional (DSM-5, 2013).
Autismo, do grego autós, significa “de si mesmo”. Esse termo foi empregado
pela primeira vez pelo psiquiatra suíço Eugene Bleuler em 1911. Bleuler tentou
descrevê-lo como a “fuga da realidade e o retraimento interior dos pacientes
acometidos de esquizofrenia” (CUNHA, 2012, p. 20). Kanner, em 1943, usou a mesma
expressão para descrever 11 crianças que tinham em comum comportamento
bastante infrequentes. Até este momento, pouco se falava em autismo ou em outras
patologias psiquiátricas na infância. Ele descreveu todas as suas análises em um
artigo intitulado Distúrbios autísticos do contato afetivo (MERCADANTE; ROSÁRIO,
2009, p. 35). É preciso lembrar que, até então, os conceitos de Transtorno do Espectro
Autista, esquizofrenia e psicose infantil se confundiam.
As características essenciais do transtorno do espectro autista são prejuízo
persistente na comunicação social recíproca e na interação social e padrões restritos
e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Esses sintomas estão
presentes desde o início da infância e limitam ou prejudicam o funcionamento diário
(DSM-5, 2013).
Para Soares (2008), deve-se ter sempre em mente que a família de uma criança
autista necessita tanto de atendimento e orientação quanto o próprio indivíduo, não
só para sua própria organização e ajustamento, como também para que possa
constituir um elemento de apoio e ajuda ao processo de educação e reabilitação, é
necessário que os profissionais ligados com o diagnóstico possam auxiliar de forma
adequada a família, para que essa possa estar bem informada para auxiliar esta
criança.
1.1 A educação do aluno com TEA e o Plano Educacional Individualizado (PEI)
Educar uma criança autista é uma experiência que leva o professor a rever e
examinar suas ideias sobre desenvolvimento, educação, normalidade e competência
profissional. Torna-se um desafio descrever o impacto dos primeiros contatos entre
este professor e estas crianças tão desconhecidas e, na maioria das vezes,
imprevisíveis.
Provavelmente esta tarefa educativa será a experiência mais emocionante e
radical que pode ter o professor. As habilidades e os recursos do educador, mais do
que nenhuma outra, põe a prova (RIVIÈRE, 1984). Como ajudar os autistas a
aproximarem-se de um mundo de significados e de relações humanas significativas?
Que meios podemos empregar para ajudá-los a se comunicarem, atrair sua atenção

e interesse pelo mundo das pessoas; para retirá-los de seu mundo ritualizado, estável
e fechado em si mesmo?
Ao educar uma criança autista, pretende-se desenvolver ao máximo suas
habilidades e competências, favorecer seu bem-estar emocional e seu equilíbrio
pessoal o mais harmoniosamente possível, tentando aproximá-la de um mundo de
relações humanas significativas.
É preciso então analisar a forma como a inclusão está sendo implementada, se
está ou não gerando aprendizagem e se vem se configurando como uma experiência
positiva, não só para os alunos, mas também para os demais envolvidos com a
proposta (familiares, professores do ensino comum e especial), levando em
consideração o momento em que a inclusão com frequência no espaço da escola
comum será iniciado, além de outras variáveis (MENEZES, 2012, p.51).
É importante estar consciente de que a maioria das crianças autistas não
apresenta déficits em todas as áreas de desenvolvimento e que muitas possuem um
ou mais comportamentos disfuncionais por breves períodos de tempo ou em situações
específicas. Além disso, há outros aspectos também importantes tais como o
funcionamento familiar, suporte social, etc.
A inclusão da criança com TEA na escola regular pode trazer benefícios ao
aluno e aos pais, principalmente quando ocorre parceria efetiva entre escola e família,
e isso tem despertado interesse de pesquisadores (SERRA, 2010), porém, essa é
uma questão que merece mais pesquisas, estudos e busca por dados baseado na
experiência. A escola, por sua vez, tem que ser inclusiva, um lugar acolhedor, onde
não haja preconceito, deve ser um espaço que promova o desenvolvimento das
habilidades da criança com o transtorno, os profissionais devem ser qualificados,
conhecedores do espectro autista e a família devidamente orientada. Destaca-se que
cada criança tem de ser vista individualmente, considerando suas necessidades e
potencialidades antes de ser inserida num ambiente escolar (BOSA, 2006, p. 49).
Desde os anos 90, começaram a surgir grandes mudanças no cenário
educacional. Uma dessas transformações surgidas neste assunto foram às questões
referentes à inclusão de pessoas que não possuíam o direito de frequentar o meio
escolar, entre elas encontram-se os alunos alvos da educação especial: pessoas com
deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação (BRASIL, 2008).
Essa nova percepção traz à tona a necessidade de um olhar mais
individualizado frente às características de cada pessoa, sendo assim, aparece o
conceito de diferenciação. A diferenciação é entendida tendo como base as ideias de
Perrenoud, exploradas por André (1999, p.22):
Diferenciar é dispor-se a encontrar estratégias para trabalhar com os alunos
mais difíceis. Se o arranjo habitual do espaço de sala não funciona com esses alunos,
seus livros e materiais didáticos não são adequados para eles, se, enfim, as atividades
planejadas não os motivam, é preciso modificá-las, inventar novas formas,
experimentar, assumir o risco de errar e dispor-se a corrigir. Diferenciar é, sobretudo,
aceitar o desafio de que não existem respostas prontas, nem soluções únicas; é
aceitar as incertezas, a flexibilidade, a abertura das pedagogias ativas que em grande
parte são construídas na ação cotidiana, em um processo que envolve negociação,
revisão constante e iniciativa de seus atores.

A individualização e a diferenciação são entendidas como ações
contextualizadas que avaliam a proposta escolar de todos os alunos e buscam opções
diferenciadas de aprendizagem para aqueles que requerem alguma necessidade
específica. Nessa vertente de elaboração de novas ferramentas didáticas para
encontrar um caminho melhor na aprendizagem dessa parcela de alunos, surge o
Plano de Educacional Individualizado (PEI). De acordo com Pacheco (2007), a
natureza prática desse Plano depende tanto do ajuste educacional quanto de sua
conexão ao trabalho geral da turma.
O Plano Educacional Individualizado (PEI) caracteriza-se por ser uma
alternativa de trabalho que tanto individualiza como personaliza os processos de
ensino para um determinado sujeito. Tendo como propriedade ser um planejamento
individualizado, sendo periodicamente revisado e avaliado. Nele contém todas as
informações do indivíduo, ou seja, seus interesses, suas possibilidades,
conhecimentos do sujeito, necessidades e prioridades de aprendizagem (como
ensinar, quem vai ensinar e como ensinar). Antecipando recursos, estratégias,
conteúdos, profissionais envolvidos, expectativas, prazos, habilidades. O PEI inclui
não só a área acadêmica, mas também social e laboral.
Para Pacheco (2007), as necessidades individuais do aluno são a base para a
criação de um PEI, que é um esboço dessas necessidades e de como elas devem ser
acolhidas, assim como a priorização das tarefas e os modos de avaliação. É uma
preparação que exige a colaboração de muitas pessoas. Deve ser planejado com
metas a serem atingidas a curto e a longo prazos, precisa contar com a participação
de todos os membros da comunidade escolar e da família do aluno.
Os PEIs consistem em uma estratégia para beneficiar o atendimento
educacional especializado, cujo objetivo é elaborar e implementar, gradativamente,
programas individualizados de desenvolvimento escolar. O instrumento tem que ser
constantemente revisado e avaliado, observando se os objetivos foram alcançados,
caso contrário é necessário readequá-los.
De acordo com Siqueira, Mascaro, Vianna, Estef e Redig (2012, p. 06) a
elaboração se dá através de quatro metas, sendo elas: A primeira meta consiste em
avaliar e conhecer o aluno, ou seja, ter clareza das reais necessidades desse discente,
conhecendo sua história, seus interesses, conhecimento adquirido e suas
necessidades. A segunda baseia-se em estabelecer metas para aquele sujeito, sendo
elas de curto, médio e longo prazo. Terceira tem como fundamento a elaboração de
um cronograma com data de início e termino do Plano e a quarta e última é organizar
os procedimentos para a avaliação do mesmo, podendo ser através de observação
do professor e da família, registros e etc.
Para entender a importância do PEI, é necessário compreender que o termo
educação não significa somente a escolarização feita pela escola, mas todas as
influencias ocorridas na formação do estudante (PLAISANCE, 2004).
O que se busca é aumentar a autonomia do autista e proporcionar-lhe um
desenvolvimento mais adequado, suficiente para criar as pontes que facilitarão sua
convivência com o mundo (RODRIGUES 2006, p. 56).
Cabe os educadores uma atitude de mudança, para que a educação inclusiva
dê certo. Afinal, a inclusão é algo possível. Representa um desafio, que será superado
quando todos os profissionais do processo educativo se abrirem á mudança, ao novo,
ao diferente. O trabalho do professor inclusivo não está concluído e nem é individual,

mas, sim, deve estar sempre em um processo continuo, interativo com seus colegas,
com muita troca e colaboração. Deve existir a possibilidade de compartilhar
experiências, tornando as escolas lugares privilegiados para aprender sobre a
inclusão e a incluir, sendo possível discutir e construir saberes na diversidade.
1.2 A Literatura na Formação do Leitor
No final do século XIX, nasce a literatura infantil brasileira. Antes a circulação
de livros infantis não era muito comum e as edições ainda eram portuguesas. Neste
período a infância era algo desconsiderado.
Com um novo cenário brasileiro, com o fim da escravidão e um país em
crescimento e modernização, contudo, as incorporações de imigrantes nas cidades
começam a configurar um público consumidor de livros infantis e escolares.
O governo apoia a industrialização no centro-sul, área mais rica do país, porém
cobra uma reforma no ensino, dando assim oportunidade a população de baixa renda
ter acesso à escola. Em contrapartida o estado do Nordeste, região mais pobre, não
tem esta mesma conquista alcançada, pois era de interesse dos grandes latifúndios
da região, que a educação não chegasse até lá. (ZILBERMAN; LAJOLO, 1986).
Ainda segundo Zilberman e Lajolo (1986), na segunda década deste século se
concretiza o período revolucionário, manifestando-se no plano cultural. Neste período,
a cultura popular e a literatura infantil têm um crescimento atrelado aos interesses do
governo, a literatura infantil nas escolas primária e a literatura popular com o carnaval.
No governo Vargas o carnaval é regido pelo Estado, que impõem que os enredos
sejam históricos e pedagógicos.
O surgimento da literatura infantil deve-se aos autores que escreveram e
patrocinaram livros infantis, entre os séculos XIX e XX.
Segundo Zilberman e Lajolo (1986, p.61) em particular após o sucesso de Tales
de Andrade e Monteiro Lobato, as editoras começam a prestigiar o gênero, motivando
seu aumento vegetativo ao longo dos anos 20 e 30, bem como a adesão progressiva
de alguns escritores da nova e atual geração modernista.
A literatura vem ganhando destaque, e isso têm se refletido no mercado
editorial.
A leitura é fundamental na formação do indivíduo, desde a infância ela colabora
para que a criança tenha um senso crítico e coopera com o aprendizado (RIVAS,
2013).
Para Cademartori (1986 apud OLIVEIRA, 2013) o grande segredo é trabalhar
o imaginário e a fantasia”. Ainda de acordo com a autora é nesse sentido que a
Literatura Infantil e, principalmente, os contos de fadas podem ser decisivos para a
formação da criança em relação a si mesma e ao mundo à sua volta.
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais para a Língua Portuguesa (BRASIL,
1998, p. 69,70) a leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho de
compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento
sobre o assunto, sobre o autor, de tudo que sabe sobre a linguagem etc. Não se trata
de extrair informação, decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de
uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e
verificação, sem as quais não é possível proficiência. É o uso desses procedimentos
que possibilita controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de

dificuldades de compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto
suposições feitas.
Cagliari (2009 apud BARROS, 2013) a escola tem grande responsabilidade em
formar alunos leitores, não basta somente ler, mas sim compreender, pois toda
informação que o indivíduo precisa estar ligado a leitura, esta atividade envolve,
decodificação, contextos culturais, ideológicos e filosóficos. A literatura infantil
desperta o senso crítico na criança, pois ela associa sua realidade com história que
está sendo contada ou lida. “A arte literária é importante por revelar uma visão de
mundo, e permitir criar que o próprio mundo interagindo com ambos”. (BARROS,
2013, p. 29).
Formar um leitor não é uma tarefa fácil, e quando se trata de um aluno com
TEA, a situação necessita de uma atenção ainda maior, pois os alunos autistas já
enfrentam dificuldades em sua vida escolar. O aluno com TEA compreende o mundo
a sua volta de uma maneira diferenciada, as histórias podem colaboram para que essa
criança venha entender o mundo melhor (MELLO, et. al, 2017 p. 584).
Dessa forma, o presente trabalho levanta a seguinte questão: Como a literatura
pode influenciar o aluno com TEA a desenvolver sua linguagem com autonomia,
utilizando o PEI?
Assim o objetivo geral da pesquisa é melhorar a comunicação oral de uma
criança com TEA por meio da literatura, especificamente a contação de histórias,
usando como apoio a ferramenta didática denominada Plano Educacional
Individualizado (PEI), sendo seus objetivos específicos: Elaborar e aplicar o Plano
Educacional Individualizado (PEI) a um aluno com TEA e desenvolver uma estratégia
didática para adaptar a forma de apresentar a história.
2. METODOLOGIA PROPOSTA
2.1 Tipo de estudo
O tipo de pesquisa utilizado será a pesquisas exploratória e o estudo de caso.
A primeira é desenvolvida com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo
aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado
especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele
formular hipóteses precisas e operacionalizáveis. Já o estudo de caso é caracterizado
pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir
o seu conhecimento amplo e detalhado. (GIL, 2008).
2.2 Local do estudo
O estudo ocorrerá na cidade de Lorena, interior de São Paulo. A coleta ocorrerá
no domicilio da criança com TEA, acompanhado de sua mãe.
2.3 População do estudo
A pesquisa será desenvolvida com uma criança diagnosticada com Transtorno
do Espectro Autista (TEA) considerado de nível leve.
A criança será denominada pelos autores de P, o qual tem 11 anos e está
matriculado regularmente no 5°ano do ensino fundamental I, em uma escola municipal
na cidade de Lorena, interior de São Paulo.

P é uma criança ansiosa e por vezes inquieto, fator que contribui para sua falta
de concentração nos momentos das atividades. Identifica-se com atividades que
envolvam a memória visual, como quebra-cabeça, jogos da memória e atividades
similares. Tem muito interesse por vídeos como desenhos e filmes sobre avião, P. é
observador, porém não possui clareza de ideias e fluência em termos de construção
do pensamento.
Raramente estabelece diálogo com alguém, sua fala é limitada, somente utiliza
linguagem oral quando há interesse ou irritado com alguém ou algo.
2.4 Procedimentos à coleta de dados
A coleta de dados será desenvolvida em etapas, sendo elas.
1ª Etapa - Elaboração do Plano Educacional Individualizado (PEI), no qual será
usado os documentos em poder da mãe, bem como uma entrevista aberta para se
conhecer o processo de alfabetização da criança e suas dificuldades vinculadas ao
TEA. Para isso serão gravadas em áudio todas as conversas entre os autores e a
mãe.
2º Etapa – Delimitação de metas e prazos. Uma vez que essas informações
estiverem em mãos dos autores, serão desenvolvidas metas com seus respectivos
prazos, de acordo com os princípios do PEI, para que se possa elaborar maneiras de
contornar as dificuldades da criança por meio da Literatura/Contação de Histórias.
3º Etapa – Elaboração da Contação de Histórias. Por meio das informações
recolhidas e das metas propostas será elaborado o método mais condizente com a
condição da criança com TEA para fazer a Contação de Histórias, com o intuito de
estimular aspectos necessários à sua a vida acadêmica e social.
4ª Etapa – Aplicação. Os números de sessões das aplicações serão feitos de
acordo com a necessidade da criança, pois a criança necessita se habituar com os
aplicadores, os quais, no caso, não passarão de dois e serão os mesmos desde a
primeira sessão até a última. Nelas os aplicadores usarão o método elaborado
anteriormente a fim de concretizar as metas criadas no PEI. É importante ressaltar
que os autores poderão rever o processo e o método de aplicação de acordo com a
resposta da criança. Para a coleta de dados, todas as sessões serão gravadas em
vídeo para posterior análise.
2.5 Aspectos Éticos Relacionados a Pesquisa
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro
Universitário Teresa D´Ávila por meio do CAAE 94704718.1.0000.5431.
Será apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido a mãe da
criança com TEA para assinatura, recebendo todas as informações sobre o projeto
bem como deixando a ela o cargo da aceitação ou recusa da participação de seu filho
na pesquisa. Se for o caso, a criança poderá assinar o Termo de Assentimento. Será
garantido o anonimato dos participantes; a garantia de não haver quaisquer sanções
ou prejuízos pela não participação ou pela desistência, a qualquer momento; o direito
de resposta às dúvidas; a inexistência de qualquer ônus financeiro aos participantes.

2.6 Análise dos dados
Análise será qualitativa, em que as aplicações em cada sessão serão
transcritas e analisadas e posteriormente comparadas as metas elaboradas no PEI, a
fim de constatar se foram cumpridas ou não. Os resultados serão dispostos de forma
descritiva, usando a literatura pertinente ao contexto.
3. RESULTADOS ESPERADOS
O Plano Educacional Individualizado pode ser um instrumento não só para
favorecer, mas também promover os processos de inclusão escolar. De modo que
qualquer pessoa que necessite de um planejamento individualizado, para o
favorecimento de seus processos de aprendizagem, estando ou não em uma
instituição especializada, possa utilizar. A pesquisa contribuirá para o estabelecimento
dos suportes necessários para que esse indivíduo se desenvolva e tenha avanços
significativos em sua linguagem, cognitivo e social.
A literatura infantil pode ser uma grande aliada do educador ao ser apresentada
a crianças portadora do TEA, pois por meio dela, a criança passa a ter contato com
novas formas de comunicação, estimulando a parte cognitiva e apresentando modelos
de comportamento, e a sua sensibilização através dos livros, postulando qual a sua
reação diante das histórias apresentadas.
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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência da técnica de assepsia distal
proximal na região subcutânea do antebraço posterior in vivo, a partir da quantificação da inativação
de micro-organismos patogênicos em pacientes que foram, posteriormente, submetidos à punção
venosa. Foi avaliada a contaminação microbiana antes e após a aplicação da técnica de assepsia com
álcool 70 % em 10 pacientes ou colaboradores do Ambulatório de Atendimento do Centro Universitário.
As análises foram realizadas a partir do método pour plate e os resultados foram expressos em
porcentagem a partir da contagem de Unidades Formadoras de Colônias (UFC). Os resultados
demonstraram que a técnica de assepsia distal proximal, proporcionou a redução acima de 73 % da
carga microbiana dos pacientes testados, sendo considerada eficaz na inativação de microorganismos. Porém, os profissionais da saúde devem ser devidamente treinados, para que não haja
risco de infecção pela inadequada realização da técnica.
Palavra-chave: Contaminação microbiana, técnicas de assepsia, risco de infecção.

ABSTRACT
The present study aimed to evaluate the efficiency of the proximal distal asepsis technique in
the subcutaneous region of the posterior forearm in vivo, from quantifying the inactivation of pathogenic
microorganisms in patients who were subsequently submitted to venipuncture. Microbial contamination
was evaluated before and after the application of the asepsis technique with 70% alcohol in 10 patients
or collaborators of the Attendance Center of the University Center. The analyzes were performed using
the pour plate method and the results were expressed as a percentage of the Colony Forming Units
count (CFU). The results demonstrated that the technique of proximal distal asepsis provided a
reduction of over 73% of the microbial load of the patients tested, being considered effective in the
inactivation of microorganisms. However, health professionals must be properly trained so that there is
no risk of infection due to inadequate performance of the technique
Keywords: Microbial contamination, asepsis techniques, risk of infection

1. INTRODUÇÃO
A microbiota da pele pode ser classificada em temporariamente residente e
transitória. Os micro-organismos da microbiota temporariamente residente podem
ser isolados da pele e convivem em harmonia com os mecanismos anti-infecciosos
locais do hospedeiro, ou seja, multiplicam-se em perfeito equilíbrio (AYLIFFE et
al.,1998). Devido a sua estabilidade a remoção parcial e temporária dos
microrganismos residentes é realizada somente por descamação celular natural, por
procedimentos de degermação ou antissepsia (BEZERRA, 2002). A microbiota
transitória é constituída por microrganismos não aderentes ao epitélio, que
sobrevivem na epiderme por um período curto de 48 horas e são os principais
responsáveis pelas infecções hospitalares (CERQUEIRA,1997).
Os micro-organismos que constituem a microbiota temporariamente
residente geralmente apresentam baixa patogenicidade. Desta forma, as infecções
ocasionadas por estas bactérias, usualmente afetam as pessoas que se encontram
com baixa imunidade. São exemplos típicos da microbiota residente os gêneros
Propionibacterium sp, Corynebacterium sp, Staphylococcus coagulase - negativo
(SCN) e ocasionalmente Bacilos Gram-Positivos não fermentadores (BGN-NF)
como Acinetobacter sp. Representam a microbiota transitória os microrganismos
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Serratia sp, Proteus sp, Klebsiella sp,
Acinetobacter sp e Staphylococcus aureus. Essas bactérias são responsáveis por
surtos de infecções relacionadas à manipulação de objetos ou pacientes, por mãos
contaminadas dos profissionais da saúde, devido a não realização da correta
antissepsia (KLUYTMANS, 1997).
Cerca de 70 a 80 % das infecções hospitalares são causadas principalmente
pela microbiota endógena, ou seja, pelos micro-organismos que residem no interior
ou na superficie corporal de indivíduos sadios (SANTOS et al., 2005). A Portaria MS
n° 2616 de 12/05/1998 define infecção hospitalar como a infecção adquirida após a
admissão do paciente e que se manifesta durante a internação ou após a alta, quando
puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. Essas
infecções representam complicações relacionadas à assistência de profissionais da
saúde e constituem a principal causa de morbidade e mortalidade hospitalar,
provocando o aumento do tempo de internação dos pacientes e elevando os custos
dos hospitais, consequentemente reduzindo a rotatividade dos seus leitos
(ANDRADE, 2007).
Em dois anos foram registrados 295 casos de bacteremia em um Hospital
Universitário de Goiania-GO, Brasil, sendo Staphylococcus aureus o principal
causador dessa contaminação, correspondendo a 40 % dos casos reportados. Esse
surto de bacteremia provocou a morte de 34, 5% do total de pacientes afetados
(CARVALHO, 2000). Nos Estados Unidos da América (EUA), estimam-se que cerca
de dois milhões de infecções relacionadas à assistência em saúde ocorram
anualmente, resultando entre 60 e 90 mil mortes, com um custo aproximado entre 17
a 29 bilhões de dólares (WHO, 2009).
A inadequada preparação local da pele do paciente antes dos procedimentos
invasivos, como a administração de medicamentos, tanto por via intramuscular
como endovenosa, promove evidente risco de contaminação e contribui para o
desenvolvimento de infecções em pacientes imunodeprimidos. Desta forma,
verifica-se a necessidade da prevenção dessas infecções a partir de medidas

simples e eficazes, como a antissepsia, que deve ser realizada com técnicas e
antisséptico adequados (BOLICK, 2000).
O antisséptico aplicado previamente às medicações endovenosas e
intramusculares, é um agente químico de alta importância para prevenir as
infecções mais comuns como abscessos, tromboflebites, flebites (CASSIANI, 1998).
Para realização da técnica de antissepsia prévia à administração de medicamentos
por via parenteral, recomenda-se que a pele do local a ser injetado, seja
completamente limpa, fricciona-se um agente antisséptico, como exemplo o etanol
a 70%. O excesso de etanol aplicado no local de asepsia deve ser removido com
algodão, fazendo pelo menos cinco movimentos no mesmo sentido (COIMBRA,
1999).
Embora diversos estudos tenham demonstrado que programas educacionais
voltados para os profissionais de saúde podem reduzir as taxas de infecções
primárias de corrente sanguínea (IPCS), há uma diferença entre ter o conhecimento
e aplicar essas informações na prática diária. O desafio está em criar o modelo
adequado, de acordo com as características do serviço para garantir o sucesso da
intervenção. Dados do National Healthcare Safety Network- NHSN, reportam taxas
baixas de IPCS em hospitais americanos, devido à aplicação de estratégias
educacionais pelos profissionais da saúde, fundamentadas nas recomendações do
guia do Centers for Disease Control and prevention – CDC (SOUZA; JUNQUEIRA,
2001)
O profissional de enfermagem tem grande responsabilidade no momento da
transmissão de patógenos nos ambientes assistenciais, refletindo no aumento da
gravidade das doenças. Muitas vezes a realização das medidas profiláticas
consideradas simples e eficazes, são ignoradas ou executadas de forma incorreta
por esses profissionais da saúde (STEIN, PICOLI, 2006). Ao considerar a
necessidade da antissepsia da pele previamente à medicações endovenosas e ao
risco de infecções hospitalares, principalmente em paciente imunodeprimidos, o
presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência da técnica de assepsia
distal proximal na região subcutânea do antebraço posterior in vivo, a partir da
quantificação da inativação de micro-organismos patogênicos em pacientes que
posteriormente foram submetidos à punção venosa.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Procedimentos da coleta de dados
As amostras foram analisadas conforme metodologia adaptada de Stein e
Picoli (2006). Após a liberação do comitê de ética (CAAE 86294618.0.0000.5431),
foi avaliada a contaminação microbiana do antebraço posterior esquerdo de 10
pacientes ou colaboradores do Ambulatório de Atendimento do Centro Universitário
Teresa D’Avila. Os critérios de inclusão adotados nesta pesquisa foram: pacientes
e colaboradores do Ambulatório de Atendimento Centro Universitário Teresa D’Avila
do sexo masculino ou feminino, idade entre 18 e 60 anos e estar de acordo com a
participação da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Foram excluídas pessoas com idade menor que 18 anos e maiores de
60 anos.

Para coleta das amostras, um molde de cartolina estéril foi colocado sobre o
tecido cutâneo do antebraço posterior esquerdo e foi aplicada a técnica de assepsia
distal proximal, que consiste em umedecer o algodão com álcool 70% e friccionar a
pele no local específico e demarcado, puncionado em média cinco vezes no sentido
distal para proximal. As amostras foram coletadas com swabs umedecidos em
salina (cloreto de sódio 0,9 %), com movimentos paralelos em três direções
diferentes sobre toda a superfície demarcada. Esse procedimento foi realizado
antes e após a assepsia com álcool 70 % e algodão. O swab foi acondicionado em
tubo de ensaio contendo 5 mL de salina e armazenado em 4 °C para posterior
análise.
2.2 Análise das amostras
Para quantificação da contaminação microbiana das amostras obtidas do
antebraço posterior esquerdo dos pacientes do Centro de Atendimento de Saúde
escolhido, foi realizada a técnica de Pour Plate. Para tanto, as amostras coletadas
foram colocadas em temperatura ambiente e posteriormente homogeneizadas
durante o período de 1 minuto. Uma alíquota de 1 mL foi retirada de cada amostra
e adicionada à placas de Petri estéreis. Em seguida, foram acrescentados às placas
de Petri, cerca de 20 mL de meio de cultura Agar nutriente estéril e previamente
solubilizado. As amostras foram homogeneizadas junto ao meio de cultura,
incubadas a 37 °C e as contagens das colônias dos micro-organismos foram
realizadas após 72 horas.
2.3 Interpretações dos resultados
A contaminação microbiana foi quantificada a partir da contagem das colônias
de micro-organismos presentes nas amostras antes e após a técnica de
esterilização distal proximal. Os resultados foram expressos em porcentagem a
partir da contagem de Unidades Formadoras de Colônias (UFC) considerando a
contaminação inicial, antes da técnica de assepsia e a contaminação final, após a
técnica de assepsia. Os resultados foram discutidos com base na correlação com a
literatura pertinente. Foram respeitados os aspectos éticos da pesquisa de acordo
com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados da análise microbiológica da contaminação presente na
epiderme do antebraço posterior esquerdo, antes e após a técnica de assepsia
distal proximal utilizando álcool 70% como agente antisséptico, estão mostrados na
Tabela 1.

Tabela 1. Resultado da avaliação da contaminação microbiana presente na epiderme do antebraço
posterior esquerdo, considerando a contagem de micro-organismos antes e a após a aplicação da
técnica de assepsia distal proximal.
Contaminação pré
Contaminação pós
Redução da
Amostra
técnica de assepsia
técnica de assepsia
contaminação (%)
(UFC)
(UFC)
1
1,5 x 103
37,0 x 10
74,8%
2
2,5 x 103
50,0 x 10
80,0 %
3
1,3 x 103
11,0 x 10
91,3%
4
0,9 x 103
0,5 x 10
94,2%
5
0,9 x 103
0,3 x 10
96,3%
6
1,4 x 103
16,7 x 10
88,5%
7
1,3 x 103
10,7 x 10
91,7%
8
0,8 x 103
4,0 x 10
94,8%
9
0,7 x 103
9,5 x 10
86,8%
3
10
0,9 x 10
23,7 x 10
73,0 %

A partir dos resultados obtidos, pode-se observar que técnica de assepsia
distal proximal utilizando álcool 70% como agente antisséptico, realizada
previamente ao procedimento de punção venosa, proporcionou a diminuição da
carga microbiana em todas as amostras analisadas, com redução entre 73,0% e
94,8% e média de 87, 1 % da redução do crescimento dos micro-organismos,
quando comparado com amostras analisadas da pele sem a aplicação da técnica
de assepsia.
Os resultados do presente trabalho foram semelhantes aos dados obtidos
por Stein e Picoli, (2006), onde foi avaliada a redução da contaminação de microorganismos presentes na pele do antebraço após a aplicação da técnica de
assepsia com álcool 70 % e previamente à punção venosa, constatando a redução
de 90 % do crescimento de micro-organismos em todas as amostras analisadas. De
acordo com o mesmo autor, a resistência de 10% de contaminação após a aplicação
da técnica de assepsia ocorreu pela falta de padronização e pela inadequada
realização das técnicas de assépticas por parte dos profissionais da saúde.
A utilização do agente antisséptico tem por finalidade inativar microrganismos
para que eles não sejam introduzidos na corrente sanguínea durante a aplicação de
técnicas de punção venosa (COUTO, 2003). Dentre os antissépticos disponíveis
mercados, o álcool a 70% é um produto que apresenta como características
principais a baixa toxicidade, amplo espectro de ação, estabilidade, inodoro e com
boa aceitação entre os pacientes. Além disso, o álcool apresenta baixo custo, menor
ressecamento da pele, menor tempo de secagem e ação imediata (ANDRADE et
al., 2002). Devido a essas características, o álcool
70 % foi selecionado para a
avaliação da eficiência da técnica de assepsia do presente trabalho.
O estudo sobre a utilização da técnica de assepsia previamente à punção
venosa ou intramuscular para a administração de medicamentos, utilizando o álcool
70 % como agente antisséptico, foi realizado por Cardoso et al., (2006). Os
resultados demonstraram que a técnica de assepsia foi realizada em 40,5 % das
injeções endovenosas, 37,5 % das injeções intramusculares e 14.9 % com sistema
venoso já instalado e foram realizadas com cinco ou mais movimentos em um
mesmo sentido. De acordo com os dados obtidos no estudo, os autores concluíram
que existe falta de padronização da técnica de assepsia por profissionais de saúde,

evidenciando que a equipe de enfermagem é falha no procedimento que garante a
redução a microbiota presente na pele, a fim de evitar infecções. As ações que
minimizam estes eventos deverão ser assumidas pela equipe, assegurando uma
assistência humanizada, fundamentada em evidencias cientificas.
Os profissionais da saúde são responsáveis pelo cuidado dos pacientes, e
são os principais veículos de controle de infecções (POTTER, 2013). Considerando
que a pele é composta por micro-organismos transitórios e/ou residente e que o
desequilíbrio imunológico que acomete o paciente sujeito a punção venosa pode
resultar no desenvolvimento de patologias em indivíduos imunossuprimidos, tornase de suma importância a correta aplicação da técnica de assepsia pelo profissional
da saúde, a fim de evitar infecções cruzadas pelas bactérias presentes na pele.
4. CONCLUSÂO
Os resultados demonstraram que a técnica de assepsia distal proximal,
utilizando álcool 70 % como agente antisséptico, proporcionou a redução acima de
73 % da carga microbiana do antebraço posterior esquerdo dos pacientes testados.
Os dados obtidos mostraram que a técnica aplicada é eficaz na inativação de microorganismos, nas condições propostas. Porém, os profissionais da saúde devem ser
devidamente treinados, de forma que essa técnica seja padronizada, para que não
haja risco de infecção pela inadequada aplicação da assepsia.
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A IDENTIDADE SOCIAL DA MULHER EM “ENTRE A ESPADA E A
ROSA”: O SILENCIAMENTO DA FIGURA FEMININA
Taciana Costa de Souza
Fabiana de Oliveria Silva
RESUMO
Partindo do princípio de que a análise do discurso é um campo de estudo que possibilita a
análise do silenciamento das palavras, é possível verificar o implícito no discurso. Nessa perspectiva,
ao analisar os discursos a respeito da mulher, pode-se perceber a presença do preconceito advindos
das diferentes vozes da sociedade acerca da identidade feminina. O objetivo deste trabalho é analisar
o discurso do conto “Entre a espada e a rosa” de Marina Colasanti, com base nas teorias do
silenciamento e o “não – dito” com o posicionamento da mulher na sociedade patriarcal. Os subsídios
teóricos serão realizados à luz das teorias de análise do discurso e da figura feminina na sociedade
patriarcal. A metodologia utilizada foi da pesquisa bibliográfica. Os resultados obtidos foram as diversas
categorizações da mulher na sociedade patriarcal, como sua submissão ao homem.
Palavras – chave: Análise do discurso, silenciamento, papel social da mulher na sociedade patriarcal.

ABSTRACT
Starting from the background that the discourse analysis is a theory that makes possible the
analysis of the silence of the words, it is possible to verify the implicit in the discourse. In this view, to
analyse the discourses about the woman, it is possible to see the presence of the prejudice that comes
from different voices of society about the feminine identity. The purpose of this research is to analyse
the discourse of the short story “Entre a espada e a rosa” de Marina Colasanti, grounded in the silence
and not said theories with the woman positioning in the patriarchal society. The theoretical background
will be constructed in the light of discourse analysis theories and the feminine form in the patriarchal
society. The methodology used was the bibliography research. The results acquired were the various
categorizations about the woman in the patriarchal society, as her submission to man.
Keywords: discourse analysis, silence, the woman social role in the patriarchal society.

1. INTRODUÇÃO
O trabalho a ser apresentado é apenas uma parte do desenvolvimento de um
artigo para conclusão de curso. O conceito de discurso se divide em duas formas: o
discurso escrito e o falado. Independente de sua forma, ele é uma junção das
ideologias e contextos sociais em que o ser humano está inserido e absorveu de todos
aqueles com quem convive (ORLANDI, 2015). Com isso o discurso é uma prática
capaz de revelar o mundo em que se vive e mostrar sua significação, o que torna
possível as relações entre ideologia e língua, através de sua materialidade simbólica,
e consequentemente, possibilita o estudo dos mecanismos de produção de sentido.
Por meio desses conceitos, pode-se afirmar que o discurso não é algo individualizado,
concreto, porém é carregado de conceitos de fala e antropologismo psicologista
(PÊCHEUX, 1997).
O Silêncio é a ocasião para que ocorra a significação do discurso, onde o sujeito
recebe espaço para se movimentar, dando diversas significações que a fala pode ter,
e com suas escolhas lexicais o sujeito do discurso cria uma “máscara” para a ideia do
que ele quer passar. E o silêncio é aquilo que está implícito na frase. Através da
Análise do discurso é possível fazer um estudo sobre o silenciamento dos enunciados
produzidos, pois ainda que não esteja explícito, as palavras estão carregadas de
silêncio, uma vez que são cheias de sentido a não serem ditos. O “não dito” é também
uma forma de se expressar. Por ser marcado pelos sentidos, o “não dito” é aquilo que
foi silenciado (ORLANDI, 2015).
A partir da análise do discurso do conto “Entre a Espada e a Rosa” de Marina
Colasanti, esta pesquisa, que é o recorte de um trabalho maior, tem como objetivo
entrelaçar a teoria do discurso, particularmente a do silenciamento e o “não-dito” e o
posicionamento da mulher na sociedade patriarcal e sua identidade social.
Esta pesquisa é de relevância, pois tendo em vista que ainda hoje há a ideia
patriarcal a respeito da mulher e essa ideologia a respeito da mesma muitas vezes é
apresentada de forma implícita através do silenciamento do discurso. Este trabalho
justifica-se, pois haja vista que o campo da análise do discurso ainda é pouco
explorado e o feminismo com sua grande repercussão é ainda uma área pouco
estudada, há a necessidade de pesquisa adentrando na real ideologia e nos discursos
que implicitamente mostram a subjetivação da mulher.
O modelo de família patriarcal é ainda muito forte na sociedade atual, tendo
como detentor do poder a figura masculina, sendo que este o exerce sobre a figura
feminina e os filhos. A trajetória da mulher no contexto histórico é marcado por uma
figura submissa ao homem, àquela que era responsável somente pela casa e
cuidados dos filhos, sem exercer papel social. Porém com o passar dos anos a mulher
começou a lutar pelos seus direitos e a exigir mais igualdade, sendo que no século
XX o movimento feminista ganha força e a mulher consegue seu espaço no mercado
de trabalho e ter acesso à educação básica (SILVA, 2009). Contudo, haja vista que
as mudanças estão avançando aos poucos é perceptível que o caminho a ser
percorrido para a igualdade entre os sexos ainda é longo.
Marina Colasanti é uma escritora contemporânea que escreve temas
relacionados à literatura, mesclando a fantasia com o real, com o social. Trata de
temas como o papel da mulher na sociedade, do amor e problemas sociais. É uma
escritora com várias premiações e ainda hoje ativa em congressos, simpósios, feiras
literárias etc.

A crônica escolhida para análise foi “Entre a espada e a rosa” presente no livro
com o mesmo título de Marina Colasanti. A leitura trazida para os dias de hoje provoca
uma reflexão acerca do papel da mulher e seu empoderamento dentro de uma
sociedade ainda com moldes patriarcais. Unindo o mundo dos contos de fadas
ambientados por reis e princesas é possível perceber nuance de realidade e fantasia,
pois a linguagem tende a aproximar-se do público jovem. A riqueza da crônica não
reside apenas nas palavras escritas, mas no silenciamento causado por estas
palavras.
1.1 Análise do discurso
O discurso, seja ele escrito ou falado, é uma junção de todas as ideologias e
contextos sociais em que o ser humano está inserido e absorveu daqueles com quem
teve contato (ORLANDI, 2015). Nessa mesma perspectiva, Pêcheux pontua que o
discurso é a ligação entre linguagem, sujeito e história, pois trata-se da materialidade
linguística e histórica, uma vez que a língua é um sistema ambíguo. Ademais, é uma
prática que além de representar o mundo, é através dele que há a significação do
mesmo. Com isso é possível analisar as relações entre ideologia e língua, através de
sua materialidade simbólica, permitindo o estudo dos mecanismos de produção de
sentido. Sendo assim, pode-se dizer que o discurso não é algo concreto, onde há
individualidade da língua, mas é carregado de conceitos de fala e antropologismo
psicologista. (PÊCHEUX, 1997).
É através do discurso que há a possibilidade de se expressar e agir como
pessoa em sociedade, pois o sujeito que profere o discurso coloca-se estratégica e
perigosamente entre o sujeito da ideologia (pela noção de assujeitamento) e o sujeito
da psicanálise (pela noção de inconsciente), sendo que ambos são feitos e revestidos
materialmente pela linguagem (INDURSKY & FERREIRA, 2007). Mas muitas vezes é
preciso também silenciar alguns tipos de pensamentos evidenciados em escolhas
lexicais ou até mesmo omitindo aquilo que se pretendia dizer, pois o silêncio,
admitindo sua dimensão política na sociedade, é usado tanto pela parte da retórica da
dominação (a da opressão), como de sua contrapartida, a retórica do oprimido (a da
resistência). É possível perceber isso historicamente, como por exemplo nos
discursos entre índios e portugueses, no discurso sobre a mulher e outros em que há
a figura do sujeito opressor e do sujeito oprimido (ORLANDI, 2015).
O silêncio é o momento em que há a significação no discurso, um lugar para
que o sentido faça sentido, abrindo espaço para o movimento do sujeito, para as
diversas significações que a fala pode ter, pois há uma dimensão nele que remete ao
caráter incompleto da linguagem, quando o sujeito do discurso, a partir de suas
escolhas lexicais cria uma “máscara” para a ideia que ele quer passar. Esse sentido
de silêncio seria aquilo que está sendo omitido na frase. Segundo Orlandi (2015), há
dois tipos de silêncio, aquele no qual a pessoa se cala diante de uma situação, ele faz
silêncio e; há o silenciamento na produção de sentidos, quando o sujeito se põe em
silêncio. A partir dessa segunda definição, entende-se a dimensão do não-dito, que
fica entendida como o “implícito, sendo que essa visão do silêncio está ligada à história
e à ideologia” (ORLANDI, 2015, p. 12).
Através da Análise do discurso é possível fazer um estudo sobre o
silenciamento nos enunciados produzidos, pois Pêcheux (1975) diz que é através da
língua que se tem contato com a ideologia daquele que fez o discurso. Para o autor,

a língua não é homogênea, com isso o discurso é repleto de vãos os quais permitem
espaço para a formação de ambiguidade de sentido e até mesmo para o silenciamento
de ideias. Mesmo que não seja possível observar, as palavras estão carregadas de
silêncio, uma vez que são cheias de sentidos a não dizer e, além disso, “colocamos
no silêncio muitas delas, elas produzem silêncio, o silêncio “fala” por elas; elas
silenciam” (ORLANDI,2015, p.14). O “não dito” é também uma forma de se expressar,
já que está marcado por sentidos. Existe, pois, uma relação fundamental entre o “dito”
(aquilo que se falou através das palavra) e o “não dito”(aquilo que foi silenciado)
(ORLANDI, 2015, p.12). “O silêncio dentro de um discurso pode ter diferentes
significações e a linguagem ser nada mais que aquilo que o retêm “ (ORLANDI,2015,
p.13).
Em face da dimensão política, “o silêncio pode ser considerado tanto parte da
retórica da (dominação) como de sua contrapartida, a retórica do oprimido (a da
resistência) ” (ORLANDI,2015 p.29). A partir disso é possível ver a insuficiência que a
dimensão política deixa para pensar o silenciamento, pois é preciso pensar além de
toda dimensão política proporcionada pelo silêncio para compreender a linguagem.
Nesse ponto chega-se a ver o silêncio como “fundante”, como a parte presente e real
do discurso, que pode ser explicado por meio das palavras. Sendo assim, o estudo
sobre o silenciamento e o “não-dito” é fundamental para esta pesquisa, pois através
dele será possível ver o posicionamento da mulher patriarcal no conto “Entre a espada
e a rosa” de Marina Colasanti.
1.2 A mulher e a sociedade patriarcal
A sociedade é marcada pela família patriarcal, tendo como poder e soberania
a figura masculina sobre a figura feminina e ainda a figura dos filhos. Esta foi uma
estrutura que permaneceu por século e apenas recentemente é que se observa uma
mudança nesta estrutura. A entrada da mulher no mercado de trabalho fez com que a
dominação masculina começasse a perder força.
A identidade da mulher frente à sociedade sempre esteve ligada à ideia de
submissão e fragilidade, sendo esta uma pessoa dependente da figura patriarcal, o
homem. A figura feminina durante o processo de colonização do Brasil tinha como
responsabilidade cuidar da casa, dos escravos, dos filhos e principalmente de seu
esposo, enquanto o homem recebia o papel de executar tarefas que sobressaíam a
força, intelectualidade, racionalidade e autoridade. Com isso, na família patriarcal
brasileira o homem era tido como o detentor de mando e autoridade e a mulher era
rotulada como “‘boa’ esposa e ‘boa’ mãe” (SILVA, 2009, p.28), deixando assim
transparecer a ideia de submissão ao homem. Dentro da sociedade patriarcal fica
clara a diferença no papel social desempenhado pelo homem e pela mulher, enquanto
a figura masculina desempenha papel social, político e prazer sexual. À mulher ficou
designado o desempenho de cuidar da casa, educação dos filhos e até mesmo tolerar
as relações que seus maridos mantinham com suas escravas contribuindo assim para
o processo de miscigenação das raças. (SILVA, 2009).
Apoiando-se nos estudos de Castells (2000), Barreto (2004) menciona que o
movimento feminista ganhou força devido a quatro elementos fundamentais, são eles:
a transformação da economia e do mercado de trabalho; transformações tecnológicas
que possibilitaram maior controle da reprodução humana; movimentos sociais da

década de 60, pois através desses movimentos houve um impacto no patriarcalismo;
difusão da ideia de cultura globalizada. (BARRETO, 2004, p.65).
É possível observar que em todo o processo de formação da sociedade
brasileira a mulher vem ocupando um lugar de inferioridade perante a figura
masculina. No Brasil colonial a mulher branca tinha seu papel restrito às ocupações
domésticas e ao treinamento das escravas. Já as mulheres pobres sofriam um maior
preconceito, passando por diversas humilhações, pois estas eram analfabetas,
alforriadas e invisíveis perante as autoridades da época.
No Brasil Imperial com a
chegada da família real o papel da mulher começa a ganhar uma nova perspectiva
frente à sociedade. O país começa um processo de transformações sociais, políticas
e tecnológicas. Com isso, a mulher da elite deixa de exercer apenas as funções
domésticas a que eram designadas no período colonial, para assumir um papel mais
participativo na vida da comunidade em que estavam inseridas, participando de bailes,
festas e a frequentar as igrejas. Porém, não ganharam o direito do acesso à educação,
sendo esta restrito apenas a instruções referentes aos eventos sociais.
No final do século XIX as mudanças tornam-se mais perceptíveis em relação à
família patriarcal. O que antes era designado ao “chefe” da família, como por exemplo,
a escolha de um marido para as filhas, passou a ser função da mulher, pois elas
começaram a conquistar a autonomia para executar tal escolha, sendo assim o
casamento passou a acontecer com a mulher estando mais velha. Com os avanços
na sociedade em relação à figura feminina, a mulher passou a ter o direito de
frequentar a escola, pois a ela era designado o papel do auxílio na educação dos
filhos, com isso viu-se a necessidade da escolarização da mesma, e então as
mulheres, principalmente àquelas que pertenciam à elite, passaram a ter uma
escolarização mais avançada aprender a ler e a escrever. (SILVA, 2009).
Com base nos estudos de Saffioti (1979), SILVA (2009) afirma que, após tais
mudanças no contexto social brasileiro, no início do século XX começam os
movimentos feministas no país, tendo como iniciante do processo “Dra. Bertha Lutz,
que retornava de Londres onde os movimentos estavam em ebulição. ” (SILVA, 2009,
p.35). No decorrer do século XX o sistema econômico do país passava por um grande
processo de mudança, com o crescimento da economia cafeeira e o avanço dos
centros urbanos, viu-se a necessidade da mulher no mercado de trabalho, com isso
seu direito à educação foi assegurado, e a educação dos filhos passou a ser dividida
entre o pai e mãe, deixando de ser uma obrigação destinada somente à figura
feminina. Sendo assim, aos poucos, houve uma reorganização no sistema da família
patriarcal, pois a mulher conquistava cada vez mais seu espaço na sociedade. (SILVA,
2009).
Em meados do século XX o movimento feminista começa a ganhar força no
país, com isso às mulheres passaram a exigir seus direitos lutando contra os ideais
machistas e até mesmo as mulheres que mantinham seus pensamentos de
submissão ao homem. Defendendo seus direitos, com o passar do tempo às mulheres
conseguem aumentar sua presença no mercado de trabalho, tendo acesso à
educação básica e até mesmo ensino superior (SILVA, 2009). Tendo em vista que as
mudanças avançaram aos poucos é perceptível o longo caminho que ainda se faz
necessário percorrer para alcançar o tão sonhado direito de igualdade perante os
sexos.

2. METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do presente trabalho utilizou-se da metodologia da
pesquisa bibliográfica. Tal método de produção é feito através de “pesquisas feitas
em documentos escritos, fontes, isto é, documentos originais, textos literários ou
autores modernos. ” (SALVADOR, 1977, p. 10 e 11).
A pesquisa bibliográfica implica em um conjunto ordenado de procedimentos
de busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode
ser aleatório. (LIMA & MIOTO, 2007, p.38)

A pesquisa bibliográfica necessita seguir caminhos contínuos, tendo como
ponto de partida um questionamento feito pelo pesquisador, a partir do qual buscará
fontes teóricas que lhe darão subsídios para as respostas que, consequentemente,
surgirão. A partir da análise e recolhimento das informações teóricas, o pesquisador
analisa e explica as soluções encontradas para seu problema inicial. Para a
finalização da pesquisa é realizada a síntese integradora, onde há a os resultados da
análise e reflexão dos documentos utilizados e a solução para o problema inicial.
(LIMA & MIOTO, 2007)
3. RESULTADO E DISCUSSÃO
8. Papel da mulher: cuidar da casa e imposição da aparência feminina.
Vivemos em um meio em que os padrões são tão bem estabelecidos por uma
sociedade patriarcal, em que a mulher deve seguir determinadas regras de conduta
como modo de falar, vestir e agir, que quando se foge à regra não se é aceito, e é
visto com espanto e rejeição. É o que ocorre com a personagem do conto intitulada
Princesa: um homem que como ponto complicador da narrativa apresenta a aparência
de um homem devido à barba em seu rosto:
“E ao acordar de manhã, os olhos ainda ardendo de tanto chorar, a Princesa
percebeu que algo estranho se passava. Com quanto medo correu ao espelho! Com
quanto espanto viu cachos ruivos rodeando-lhe o queixo! Não podia acreditar, mas
era verdade. Em seu rosto, uma barba havia crescido. ”
Este fato faz com que quando ela vá até as casas oferecer seus serviços de
mulher seja lhe negado trabalho, pois as tarefas domésticas são vistas como função
da mulher e não do homem. Isto fica evidente com o uso de palavras como serviço de
mulher, barba, evidente que fosse homem. Em momento algum do texto as pessoas
falam para esta personagem que lhe é negado o serviço por ela aparentar ser um
homem, porém ao lançar o olhar para as escolhas lexicais, percebe-se o
silenciamento da identidade feminina como responsável pelos afazeres domésticos,
como podemos observar no trecho abaixo:
“... ofereceu-se de casa em casa para fazer serviços de mulher. Porém ninguém
quis aceitá-la porque, com aquela barba, parecia-lhes evidente que fosse homem. ”
As palavras estão carregadas de silêncio, uma vez que são cheias de sentidos
a não dizer e, além disso, “colocamos no silêncio muitas delas, elas produzem silêncio,
o silêncio “fala” por elas; elas silenciam” (ORLANDI,2015, p.14
A figura feminina (…) tinha como responsabilidade cuidar da casa, (...) dos
filhos e principalmente de seu esposo, enquanto o homem recebia o papel de executar

tarefas que sobressaíam a força, intelectualidade, racionalidade e autoridade. Com
isso, na família patriarcal brasileira (...) a mulher era rotulada como “‘boa’ esposa e
‘boa’ mãe” (SILVA, 2009, p.28).
3.2 Papel da mulher: a mulher que não é aceita
Em outro trecho do conto o fato de a personagem Princesa possuir uma barba,
que é tido como característica masculina faz com que o Rei, seu próprio pai deixe de
amá-la. O silêncio é o momento em que há a significação no discurso, um lugar para
que o sentido faça sentido, abrindo espaço para o movimento do sujeito, para as
diversas significações que a fala pode ter, pois há uma dimensão nele que remete ao
caráter incompleto da linguagem, quando o sujeito do discurso, a partir de suas
escolhas lexicais cria uma “máscara” para a ideia que ele quer passar. Esse sentido
de silêncio seria aquilo que está sendo omitido na frase (ORLANDI, 2015). Assim a
aparência feminina de seu corpo faria com que as pessoas não a aceitassem mais
como um guerreiro, pois esta função era destinada aos homens e não as mulheres,
sendo que quando seu corpo estava coberto com a roupa de guerreiro e ninguém
desconfiava que se tratasse de uma mulher, não havia problema algum dela guerrear.
Dessa forma, a Princesa não é aceita de nenhuma forma, nem como mulher nem
como homem, pois pela sua aparência ela é rejeitada como mulher por não possuir
os padrões estabelecidos pela sociedade e pelo fato de ser mulher não é aceita para
realizar tarefas consideradas masculinas.
As palavras utilizadas pela autora para descrever o motivo pelo qual a
personagem Princesa não poderia ser amada pelo rei dá abertura para a interpretação
de que: como ela não se encaixa nos padrões femininos estabelecidos pelas palavras,
a Princesa não merece ser amada, havendo assim o silenciamento do discurso
através das escolhas lexicais feitas pela autora, como se pode observar no trecho
abaixo
“.... Nunca o Rei poderia amá-la, com sua barba ruiva. Nem mais a quereria
como guerreiro, com seu corpo de mulher. ”
Dentro da sociedade patriarcal fica clara a diferença no papel social
desempenhado pelo homem e pela mulher, enquanto a figura masculina desempenha
papel social, político e prazer sexual. À mulher ficou designado o desempenho de
cuidar da casa, educação dos filhos e até mesmo tolerar as relações que seus maridos
mantinham com suas escravas contribuindo assim para o processo de miscigenação
das raças. (SILVA, 2009).
3.3 Papel da mulher: ser submissa ao homem
Na sociedade patriarcal há um controle extremo do homem em todas as
situações da vida da mulher. E quando se fala em homem não é apenas o homem
marido, mas pode ser também o homem pai, quando esta ainda não é
casada.Segundo Orlandi (2015), há dois tipos de silêncio, aquele no qual a pessoa se
cala diante de uma situação, ele faz silêncio e; há o silenciamento na produção de
sentidos, quando o sujeito se põe em silêncio. A partir dessa segunda definição,
entende-se a dimensão do não-dito, que fica entendida como o “implícito, sendo que
essa visão do silêncio está ligada à história e à ideologia” (ORLANDI, 2015, p. 12) No
conto “Entre a espada e a rosa” é possível notar este tipo de relação do pai perante

sua filha. O casamento não é visto como uma união de amor entre duas pessoas, mas
uma união de interesses em que o poder e o ganho são mais importantes. A mulher é
vista como uma moeda de troca para que o poder do homem possa ser ampliado. No
conto, a Princesa não pode escolher seu marido, não tem o direito de contrair
matrimônio com o homem que seu coração deseja, mas tem que se submeter a casar
com quem seu pai escolher. Assim como o pai escolhe seu marido, ele também
escolhe o momento que acha mais oportuno para que a união aconteça como se vê
no trecho abaixo:
“Qual é a hora de casar, senão aquela em que o coração diz: “Quero”? A hora
que o pai escolhe”. A identidade da mulher frente à sociedade sempre esteve ligada
à ideia de submissão e fragilidade, sendo esta uma pessoa dependente da figura
patriarcal, o homem (SÍLVIA, 2009). É através do discurso que há a possibilidade de
se expressar e agir como pessoa em sociedade, pois o sujeito que profere o discurso
coloca-se estratégica e perigosamente entre o sujeito da ideologia (pela noção de
assujeitamento) e o sujeito da psicanálise (pela noção de inconsciente), sendo que
ambos são feitos e revestidos materialmente pela linguagem (INDURSKY &
FERREIRA, 2007).
3.4 Papel da mulher: independência da mulher
A sociedade patriarcal ainda hoje exerce grande influência no modo de vida
das pessoas, porém com os avanços tecnológicos e com a luta pela igualdade dos
gêneros as mulheres vêm conquistando cada vez mais sua independência frente aos
homens. A figura feminina ganhou seu espaço e sua liberdade de escolha, podendo
trilhar novos caminhos, desvinculando-se dos mandos do sexo masculino.
A personagem Princesa do conto não poderia escolher seu marido, teria que
se casar com um chefe da fronteira do Norte, pois seu pai desejava aumentar o
número de soldados e de pastos de seu reino. A jovem não teria escolha senão acatar
a vontade do Rei. A moça inconformada com seu destino chorou o quanto pôde e
adormeceu pedindo a sua mente e corpo que a tirasse daquela situação. Ao acordar
ela se deparou com seu rosto barbado e entendeu que aquela era a solução que tanto
almejava, pois, qualquer homem que a visse a recusaria como esposa. Porém, com
isto a aliança de seu pai estava arruinada e tomado de fúria, mandou-a embora de
seu reino. A Princesa arrumou sua mala e partiu dali sem destino, encarando sua nova
vida de liberdade e autonomia. Agora caberia a ela fazer suas próprias escolhas.
Contudo para alcançar esta liberdade ela precisou renunciar tudo aquilo que
lhe pertencia, toda sua vida antiga teria de ser deixada para trás, ela começaria do
zero rumo ao desconhecido. As escolhas lexicais feitas pela autora estão carregadas
de silêncio, pois ela deixa as palavras nos permitem entender que para a mulher
alcançar sua independência ela precisa deixar para trás toda a ideologia que foi
imposta a ela sobre seu papel na sociedade, como aponta no trecho abaixo:
“Atrás ficava tudo o que havia sido seu, adiante estava aquilo que não
conhecia”. Em meados do século XX o movimento feminista começa a ganhar força
no país, com isso as mulheres passaram a exigir seus direitos lutando contra os ideais
machistas e até mesmo as mulheres que mantinham seus pensamentos de
submissão ao homem. (SILVA, 2009). Mesmo que não seja possível observar, as
palavras estão carregadas de silêncio, uma vez que são cheias de sentidos a não
dizer e, além disso, “colocamos no silêncio muitas delas, elas produzem silêncio, o

silêncio “fala” por elas; elas silenciam” (ORLANDI,2015, p.14). O “não dito” é também
uma forma de se expressar, já que está marcado por sentidos. Existe, pois, uma
relação fundamental entre o “dito” (aquilo que se falou através das palavras) e o “não
dito” (aquilo que foi silenciado) (ORLANDI, 2015, p.12).
10. CONCLUSÃO
Utilizando-se das fundamentações de: Pêcheux, Indursky & Ferreira e Orlandi,
para fundamentar as teorias sobre análise do discurso e Barreto e Silva como base
teórica para a identidade feminina em uma sociedade patriarcal, através de uma
pesquisa bibliográfica, foi possível fazer um estudo do silenciamento das palavras
utilizadas no conto “Entre a espada e a rosa” de Marina Colasanti, tendo como ponto
de partida a figura da mulher na sociedade patriarcal. Após a análise do conto, foi
possível concluir que a figura feminina é construída pela autora como uma figura frágil,
que tem como função social o cuidado dos filhos e do marido. A partir do momento
em que a mulher foge da ideologia imposta a ela pela sociedade, ela não é vista com
bons olhos tanto pelos homens como pela sociedade à qual pertence.
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RESUMO
No presente trabalho foram processados compósitos de poliestireno de alto impacto reforçados
com biomassas de coco verde e bagaço de cana nas proporções 10, 20 e 30% (m/m), objetivando-se
avaliar a influência da inserção das biomassas na resistência ao impacto, na dureza Shore A e na
massa específica. Constatou-se que os resultados de massa específica e da dureza Shore A não
sofreram alterações devido à inserção das biomassas na matriz termoplástica. Entretanto, foi
observado que a resistência ao impacto sofreu redução com o aumento do teor de biomassas. Vale
ressaltar que a diminuição da resistência ao impacto não inviabilizou a utilização dos compósitos, uma
vez que somente demonstrou que estes materiais podem ser empregados em artefatos que não serão
submetidas à grandes esforços mecânicos. Cabe ressaltar que o emprego das biomassas objetivou
reduzir custo relacionado ao consumo do polímero e o reaproveitamento dos resíduos de coco e bagaço
de cana.
Palavras-chave: Compósitos; Caracterizações; Biomassas naturais; Poliestireno.

ABSTRACT
In the present work, high-impact polystyrene composites reinforced with green coconut biomass
and sugarcane bagasse were processed in 10, 20 and 30% (m / m) proportions, aiming to evaluate the
influence of biomass insertion on impact strength, Shore A hardness and specific mass. It was found
that the results of specific mass and Shore A hardness did not change due to the insertion of the
biomasses in the thermoplastic matrix. However, it was observed that the impact resistance was
reduced with increasing biomass content. It is worth noting that the reduction of the impact strength did
not make the use of composites unfeasible, since it only demonstrated that these materials can be used
in artifacts that will not be subjected to great mechanical stresses. It should be emphasized that the use
of biomasses aimed at reducing costs related to the consumption of the polymer and the reuse of
coconut and bagasse residues.
Keywords: Composites; Characterizations; Natural biomass; HIPS.

1. INTRODUÇÃO
O interesse por produtos com menor impacto ambiental vem crescendo nos
últimos anos e com isso favorecendo o desenvolvimento de novas tecnologias. Sendo
assim, os materiais plásticos sintéticos têm sido alvo de estudos, pela dificuldade na
sua reciclagem, por não serem biodegradáveis, e por gerarem grande acúmulo deste
tipo de material em lixões, depósitos, e na própria natureza (MARINELLI et al, 2008).
Com o intuito de garantir à preservação ambiental, no que diz respeito a
compósitos poliméricos, várias pesquisas e trabalhos já foram e estão sendo
realizadas, favorecendo um melhor padrão de vida da sociedade em geral. As fibras
naturais, também chamadas de biomassas naturais, vêm se destacando nas
pesquisas nesta área, por atenderem a busca por aplicação de modificadores naturais
(BALZER, 2007).
Joshi et al (2004), compararam o ciclo de vida de dois compósitos, um com
fibras de vidros e o outro com diferentes fibras naturais, e a conclusão foi que as
fibras naturais são ambientalmente superiores em se tratando de aspectos
ambientais. Para se obter o mesmo desempenho que os compósitos com fibras
sintéticas, é necessária uma maior quantidade de fibras naturais, e esse fato pode se
contribuir para a redução da poluição associada à quantidade de polímero. No final do
ciclo de vida, esse material pode ser incinerado, favorecendo o fornecimento de
energia e de créditos de carbono.
Dentre as fibras naturais que podem ser utilizadas para esta aplicação estão:
rami, juta, fibra de coco, sisal, fibra de bagaço de cana, entre outras (PAULA, 2011).
De 1990 a 2009 o Brasil passou de 10° para 4º maior produtor mundial de coco,
sendo que existem perspectivas de crescimento não só na produtividade como
também na abrangência do mercado (MARTINS et al, 2013). Um dos motivadores é
a industrialização da água de coco no Brasil. Isso fez com que houvesse um aumento
no consumo de coco verde e consequentemente uma redução da vida útil dos aterros
em virtude do aumento da geração de resíduos provenientes da casca do coco,
representando um risco ao meio ambiente (BARBOSA et al, 2010). A utilização de
fibra de coco verde na produção de compósitos é de suma importância, pois não só
reduz a geração de resíduos como também é um processo barato, natural e renovável
o que aproxima ainda mais o estudo em questão do conceito de sustentabilidade.
Já o bagaço de cana é o subproduto produzido em maior escala na
agroindústria brasileira, com sobras anuais estimadas em torno de 90 milhões de
toneladas (base seca) (PAIVA et al, 1999).
No presente trabalho foram processados e caracterizados compósitos de
poliestireno de alto impacto reforçados com biomassas de coco verde e bagaço de
cana nas proporções 10, 20 e 30% (m/m), objetivando-se avaliar a influência da
inserção das biomassas na resistência ao impacto, na dureza Shore A e na massa
específica.
1.1. Biomassa de coco verde
Como já mencionado, no período de 1990 a 2009 o Brasil passou de 10º para
4º maior produtor mundial de coco, sendo que existem perspectivas de crescimento
não só na produtividade como também na abrangência do mercado (MARTINS et al.,
2013).

A produção chega a pouco mais de três milhões de toneladas, colhidas em uma
área com cerca de 290 mil hectares, sendo a região nordeste a responsável por 65%
da produção brasileira. A industrialização da água de coco no Brasil fez com que
ocorresse uma aceleração de consumo do coco verde, gerando também uma grande
quantidade de rejeitos que corresponde a 85% do peso do fruto. Além disso, os
resíduos constituídos pelas cascas acabam contribuindo para a redução da vida útil
dos aterros, representando um risco ao ambiente à saúde da população, uma vez que
para se decompor, esses resíduos demoram de 10 a 12 anos (BARBOSA et al., 2010).
A fruta é composta de epicarpo (casca – epiderme lisa), mesocarpo (parte
fibrosa), endocarpo (camada pétrea que envolve a parte comestível) e copra (parte
comestível) (Figura 1).
Entre as principais propriedades da fibra de coco verde está a baixa densidade,
maleabilidade, porosidade e retenção de água, que caracterizam qualidades
excelentes para utilização no setor de agricultura (MARTINS et al., 2013).
Adquirida principalmente na agroindústria a partir do rejeito do pós-consumo da
fruta in natura, a fibra de coco verde pertence à classe lignocelulósicas e é composta,
principalmente, por celulose (36 a 43%), lignina (41 a 45%) e hemicelulose (3 a 12%)
(MARTINS et al., 2013).
Sua utilização na fabricação de compósitos é de suma importância, pois não só
reduz a quantidade de resíduos como também é um processo barato, natural e
renovável. Alguns autores descrevem ainda materiais que servem como reforço de
polímeros, como o poliéster, o polipropileno e os polímeros biodegradáveis, tendo em
vista sua composição alterar as propriedades mecânicas desses compósitos,
tornando-os mais resistentes à tração e rupturas (BARBOSA et al., 2010).
Figura 1 - Corte longitudinal do coco e suas partes.

Fonte: Adaptado de Ferraz (2011) apud Martins et al. (2013).

A lignina, presente nas fibras de coco em maior concentração que os outros
componentes, como já mencionado anteriormente, é responsável pela sustentação, força
e resistência mecânica das fibras vegetais. Além disso, é considerada como um material
de baixa densidade e abrasividade, que possui características interessantes para o uso
como carga em substituição a cargas inorgânicas. Assim a lignina com outros polímeros,
em processamentos adequados, pode gerar compósitos parciais ou até completamente
biodegradáveis. E, diante de sua natureza fenólica, ela pode aumentar a resistência de

materiais poliméricos em relação à oxidação, irradiação e exposição a temperaturas
elevadas (SILVA et al., 2009).
1.2. Biomassa de bagaço de cana
Dentro do contexto apresentado, as fibras de bagaço de cana-de-açúcar são
materiais que apresentam inúmeras possibilidades de aplicação para o
desenvolvimento de compósitos reforçados com fibras vegetais (PAULA, 2011).
A cana-de-açúcar é uma planta denominada cientificamente por “Saccaharum
officinarum”, e pertence à classe das Monocotiledôneas, do tipo gramíneas. O cultivo
desta planta foi introduzido no Brasil desde o século XVI, e se expandiu rapidamente
(SILVA, 2011).
O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Devido à abundância
de bagaço de cana, o Brasil se torna um grande produtor de fibras vegetais. Os
resíduos que são produzidos em maior escala na agroindústria brasileira são o bagaço
de cana e a palha, com sobras anuais estimadas em 90 milhões de toneladas.
Considerando as matérias-primas de origem agrícola, além da madeira, o bagaço de
cana é o mais importante para a produção de celulose, constituindo-se desta forma,
para a indústria papeleira, uma das mais promissoras fontes de fibras (PAULA, 2011).
O excesso de bagaço de cana de açúcar que é formado tem causado sérios
problemas de estocagem, além é claro, do impacto ao meio ambiente. Sendo assim,
o bagaço de cana de açúcar, atualmente, além de ser utilizado para a geração de
energia, pode ser aplicado em diversas outras aplicações, tais como: reforço para
compósitos poliméricos, materiais absorvedores e componentes para as indústrias de
construção civil (BENINI, 2011), assim como para a produção de etanol de 2ª geração
(SILVA, 2012).
A fibra do bagaço de cana tem sido usada como reforço em compósitos de
matriz cimentícia, utilizado na construção civil com o objetivo de reduzir o consumo de
eletricidade em casas (ONÉSIPPE et al., 2010), e tem sido usada também em
compósitos de polipropileno, com o objetivo de fabricar componentes automotivos
como quadros do banco, painel lateral e console central (LUZ et al, 2010).
Fisicamente, o bagaço de cana-de-açúcar é formado por dois principais
componentes, a medula e a fibra, derivados do interior e do exterior do caule,
respectivamente (SILVA, 2011), e é composto por quatro frações, com porcentagem
média de: 45% de fibra ou bagaço, 2-3% de sólidos insolúveis, 2-3% de sólidos
solúveis e 50% de água. A fibra ou bagaço é a fração mais importante, apresenta
como principais características, ser sólida, insolúvel em água, orgânica e
heterogênica. A segunda fração, é uma parte pequena na composição do bagaço, são
os sólidos insolúveis, também de natureza orgânica, compostos principalmente por
pedras, terra, e outras impurezas. Essa fração sofre muita influência do tipo de colheita
e do solo. Já a terceira fração, os sólidos solúveis, é a fração que se dissolve na água,
formada principalmente por sacarose, onde sua extração na usina açucareira não é
econômica. E a quarta e última fração, é a água presente no bagaço, a qual é retida
dele por mecanismos de capilaridade e de absorção (PAULA, 2011).
Quimicamente, o bagaço é composto por celulose, polioses, lignina, pequena
quantidade de sais inorgânicos e água. Quando seco, o bagaço pode ter sua
composição variada de 32-55% de celulose, 19-25% de lignina, 27-32% de
hemicelulose e de 1-4% de cinzas (SILVA, 2011).

2. METODOLOGIA
2.1. Compósitos
Todos os compósitos que foram caracterizados nesse trabalho foram cedidos
pela UNESP/FEG, campus de Guaratinguetá/SP. Os compósitos foram processados
usando-se o HIPS 825 e reforçados com biomassas de coco verde e bagaço de cana
nas frações volumétricas de 10%, 20% e 30%, em massa, respectivamente.
2.2. Determinação da resistência ao impacto
Para a determinação da resistência ao impacto do HIPS puro e dos compósitos
foi utilizada uma máquina de impacto Canti Lever XJU-22 do tipo Izod, provida de
martelo de 5,5 J, locada no Laboratório de Ensaios Mecânicos da Universidade de
São Paulo (USP/EEL/Área 2). Foram utilizados corpos de prova com dimensões
12x55x3 mm e os resultados foram expressos a partir da média aritmética dos cinco
corpos de prova ensaiados.
2.3. Determinação da dureza Shore A
Para obtenção da dureza Shore A do HIPS puro e dos compósitos foi utilizado
um durômetro portátil, marca CV Instrument Limited, modelo CV Shore Durometers –
Analogue, locado no Laboratório de Metrologia da empresa Maxion Structural
Components – Unidade de Cruzeiro/SP. A temperatura do ensaio foi a de 20°C e
resultados foram expressos a partir da média aritmética de três leituras de uma mesma
amostra.
2.4. Determinação da massa específica real via picnometria de hélio
Utilizou-se a técnica de picnometria de hélio para determinação da massa
específica real do HIPS puro e das amostras dos compósitos nas diferentes
proporções. Foi utilizado um analisador de densidade real, marca Quantachrome
Instruments, modelo Ultrafoam 1200e, locado no Laboratório de Caracterização de
Compósitos do DMT/UNESP/FEG. A temperatura do ensaio foi de 20°C e o resultados
foram expressos a partir da média aritmética de três leituras de uma mesma amostra.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Resistência ao impacto
A partir das análises de resistência ao impacto, verificou-se que a adição das
biomassas naturais acarretou uma diminuição na resistência ao impacto, quando
comparados ao HIPS puro. A Tabela 1 apresenta os resultados dos ensaios de
impacto realizados no HIPS puro e nos compósitos.
A diminuição da resistência ao impacto pode ter ocorrido devido ao fato de que
o reforço promoveu uma redução da ductilidade dos compósitos. Assim, o caráter
mais frágil dos compósitos foi maior de acordo com o aumento do volume de biomassa
nos compósitos. Lembrando que a ductilidade corresponde à elongação total material
devido à deformação plástica.

Tabela 1: Resultados da resistência ao impacto do HIPS puro e dos compósitos HIPS/fibra de coco
verde tratada (CT) e HIPS/bagaço de cana tratada (BT).
Energia Absorvida
Resistência ao Impacto (kJ/m2)
AMOSTRAS
(J)
HIPS PURO
1,887 ± 0,424
57,095 ± 12,917
CT-10
0,726 ± 0,105
22,076 ± 3,198
CT-20
0,705 ± 0,067
21,456 ± 2,032
CT-30
0,636 ± 0,095
19,350 ± 2,907
BT-10
0,680 ± 0,063
20.682 ± 1,918
BT-20
0,376 ± 0,049
11,436 ± 1,481
BT-30
0,300 ± 0,010
9,126 ± 0,296
Fonte: os autores

No trabalho realizado por Benini (2011), o autor constatou através de ensaios
de tração que, as adições das biomassas de coco verde e de bagaço de cana na
matriz polimérica de HIPS praticamente não alterou a deformação do material até a
tensão máxima (parcela referente à deformação elástica), porém provocou uma
redução na deformação total do material.
Ainda segundo Benini (2011), com o aumento do volume das biomassas foi
possível observar uma redução na elongação total dos compósitos. Este fenômeno
pode ser associado, segundo mencionado no trabalho do autor ao fato de que as
biomassas promoveram uma redução da ductilidade do material e,
consequentemente, acarretou a redução da resistência ao impacto.
Pode-se justificar a redução da resistência ao impacto também pela diminuição
da tenacidade dos compósitos com o aumento da adição das biomassas. Lembrando
que a tenacidade corresponde à capacidade do material de absorver energia até sua
ruptura e que pode ser representada pela área sob da curva tensão versus
deformação, que por sua vez, evidencia claramente a resistência ao impacto dos
materiais, mostrando a influência da inserção das biomassas de coco verde e de
bagaço de cana na resistência do HIPS.
3.2. Dureza Shore A
Os resultados encontrados por meio da análise de dureza demonstram que o
HIPS não sofreu alterações nesta propriedade quando acrescidos de biomassa de
coco e de bagaço de cana. Os compósitos demonstraram, assim como o HIPS puro,
resultados que podem classificar o HIPS, tanto os compósitos, como materiais muito
duros, pois apresentaram valores de dureza na faixa entre 90-100 Shore A
(FINOCCHIO, 2016). A Tabela 2 apresenta os resultados de dureza Shore A do HIPS
puro e dos compósitos. Considerando uma possível aplicação na indústria
automobilística, os resultados de dureza foram satisfatórios, pois a inserção das
biomassas não alterou, de modo significativo, a dureza Shore A do HIPS.

Tabela 2: Resultados de dureza Shore A do HIPS puro dos compósitos HIPS/fibra de coco verde
tratada (CT) e HIPS/bagaço de cana tratada (BT).

AMOSTRAS
HIPS PURO
CT-10
CT-20
CT-30
BT-10
BT-20
BT-30

DUREZA SHORE A
97,7 ± 0,8
97,7 ± 0,6
97,0 ± 1,0
98,0 ± 1,0
97,7 ± 0,8
98,7 ± 0,6
97,7 ± 0,6
Fonte: os autores

3.3. Massa específica
A partir das análises de picnometria de hélio, verificou-se que a adição das
biomassas de coco e de bagaço ao HIPS não acarretoram um aumento na massa
específica dos compósitos processados, quando comparado ao HIPS puro, conforme
apresentado na Tabela 3. Esses resultados se mostraram interessantes, pois futuras
peças produzidas com os compósitos reforçados com as biomassas naturais
apresentação praticamente o mesmo peso se as mesmas fossem produzidas com
HIPS puro. Entretanto, a utilização de, por exemplo, 30% de biomassa de coco verde
(r = 1,1151 g/cm3), ou de biomassa de bagaço de cana (r = 1,5962 g/cm3) acarretará
uma redução de 30% no consumo de HIPS puro (r = 1,1064 g/cm3) e,
consequentemente, uma redução no custo das peças produzidas.
Tabela 3: Resultados das massas específicas por meio da análise de picnometria de hélio do HIPS
puro dos compósitos HIPS/fibra de coco verde tratada (CT) e HIPS/bagaço de cana tratada (BT).

AMOSTRAS
HIPS PURO
Fibra de Coco
CT-10
CT-20
CT-30
BT-10
BT-20
BT-30

Massa Específica (g/cm3)
1,1064 ± 0,0074
1,5844 ± 0,0098
1,1281 ± 0,0123
1,1589 ± 0,0018
1,1151 ± 0,0032
1,1064 ± 0,0074
1,5962 ± 0,0086
1,1359 ± 0,0035

Fonte: os autores

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a análise dos resultados obtidos neste trabalho, foi possível avaliar o efeito
da adição de biomassas de coco verde e de bagaço de cana no HIPS sobre algumas
propriedades dos compósitos de HIPS reforçados com essas biomassas naturais e
suas possíveis aplicação na indústria automobilística, por exemplo.
A partir das análises de resistência ao impacto, verificou-se que a adição das
biomassas de coco verde e de bagaço de cana ao HIPS acarretou uma diminuição na
resistência ao impacto, quando comparados ao HIPS puro. Desta forma, para
utilização no segmento automobilístico, esta aplicação seria viável na fabricação de
materiais internos, pois para este tipo de utilização, acredita-se que tais materiais não

sofrerão impacto quando comparados aos materiais externos. Como exemplos de
aplicações em peças internas em automóveis, podem-se citar aqueles utilizados nos
revestimentos de para sóis, bancos, revestimento do teto, revestimento do portamalas entre outros e que não demande um percentual acentuado quanto a sua
resistência.
A partir das análises de dureza Shore A, verificou-se que a adição das
biomassas ao HIPS não acarretou alterações nos valores da dureza nos compósitos
quando comparados ao HIPS puro.
As análises de picnometria de hélio mostraram que a adição de ambas as
biomassas ao HIPS não acarretou um aumento na massa específica dos compósitos
processados, quando comparado ao HIPS puro.
Portanto, com a adição das biomassas de coco verde e de bagaço de cana no
HIPS, foi possível obtever materiais com até 30% menos polímero e com propriedades
mecânicas viáveis para determinadas aplicações do HIPS, em que o custo e a dureza
Shore A sãos mais importantes que a resistência ao impacto.
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A IDENTIDADE SOCIAL DA MULHER EM “ENTRE A ESPADA E A
ROSA”: O SILENCIAMENTO DA FIGURA FEMININA
Taciana Costa de Souza
Fabiana de Oliveria Silva
RESUMO
Partindo do princípio de que a análise do discurso é um campo de estudo que possibilita a
análise do silenciamento das palavras, é possível verificar o implícito no discurso. Nessa perspectiva,
ao analisar os discursos a respeito da mulher, pode-se perceber a presença do preconceito advindos
das diferentes vozes da sociedade acerca da identidade feminina. O objetivo deste trabalho é analisar
o discurso do conto “Entre a espada e a rosa” de Marina Colasanti, com base nas teorias do
silenciamento e o “não – dito” com o posicionamento da mulher na sociedade patriarcal. Os subsídios
teóricos serão realizados à luz das teorias de análise do discurso e da figura feminina na sociedade
patriarcal. A metodologia utilizada foi da pesquisa bibliográfica. Os resultados obtidos foram as diversas
categorizações da mulher na sociedade patriarcal, como sua submissão ao homem.
Palavras-chave: Análise do discurso, silenciamento, papel social da mulher na sociedade patriarcal.

ABSTRACT
Starting from the background that the discourse analysis is a theory that makes possible the
analysis of the silence of the words, it is possible to verify the implicit in the discourse. In this view, to
analyse the discourses about the woman, it is possible to see the presence of the prejudice that comes
from different voices of society about the feminine identity. The purpose of this research is to analyse
the discourse of the short story “Entre a espada e a rosa” de Marina Colasanti, grounded in the silence
and not said theories with the woman positioning in the patriarchal society. The theoretical background
will be constructed in the light of discourse analysis theories and the feminine form in the patriarchal
society. The methodology used was the bibliography research. The results acquired were the various
categorizations about the woman in the patriarchal society, as her submission to man.
Key-words: discourse analysis, silence, the woman social role in the patriarchal society.

1. INTRODUÇÃO
O trabalho a ser apresentado é apenas uma parte do desenvolvimento de um
artigo para conclusão de curso. O conceito de discurso se divide em duas formas: o
discurso escrito e o falado. Independente de sua forma, ele é uma junção das
ideologias e contextos sociais em que o ser humano está inserido e absorveu de todos
aqueles com quem convive (ORLANDI, 2015). Com isso o discurso é uma prática
capaz de revelar o mundo em que se vive e mostrar sua significação, o que torna
possível as relações entre ideologia e língua, através de sua materialidade simbólica,
e consequentemente, possibilita o estudo dos mecanismos de produção de sentido.
Por meio desses conceitos, pode-se afirmar que o discurso não é algo individualizado,
concreto, porém é carregado de conceitos de fala e antropologismo psicologista
(PÊCHEUX, 1997).
O Silêncio é a ocasião para que ocorra a significação do discurso, onde o sujeito
recebe espaço para se movimentar, dando diversas significações que a fala pode ter,
e com suas escolhas lexicais o sujeito do discurso cria uma “máscara” para a ideia do
que ele quer passar. E o silêncio é aquilo que está implícito na frase. Através da
Análise do discurso é possível fazer um estudo sobre o silenciamento dos enunciados
produzidos, pois ainda que não esteja explícito, as palavras estão carregadas de
silêncio, uma vez que são cheias de sentido a não serem ditos. O “não dito” é também
uma forma de se expressar. Por ser marcado pelos sentidos, o “não dito” é aquilo que
foi silenciado (ORLANDI, 2015).
A partir da análise do discurso do conto “Entre a Espada e a Rosa” de Marina
Colasanti, esta pesquisa, que é o recorte de um trabalho maior, tem como objetivo
entrelaçar a teoria do discurso, particularmente a do silenciamento e o “não-dito” e o
posicionamento da mulher na sociedade patriarcal e sua identidade social.
Esta pesquisa é de relevância, pois tendo em vista que ainda hoje há a ideia
patriarcal a respeito da mulher e essa ideologia a respeito da mesma muitas vezes é
apresentada de forma implícita através do silenciamento do discurso. Este trabalho
justifica-se, pois haja vista que o campo da análise do discurso ainda é pouco
explorado e o feminismo com sua grande repercussão é ainda uma área pouco
estudada, há a necessidade de pesquisa adentrando na real ideologia e nos discursos
que implicitamente mostram a subjetivação da mulher.
O modelo de família patriarcal é ainda muito forte na sociedade atual, tendo
como detentor do poder a figura masculina, sendo que este o exerce sobre a figura
feminina e os filhos. A trajetória da mulher no contexto histórico é marcada por uma
figura submissa ao homem, àquela que era responsável somente pela casa e
cuidados dos filhos, sem exercer papel social. Porém com o passar dos anos a mulher
começou a lutar pelos seus direitos e a exigir mais igualdade, sendo que no século
XX o movimento feminista ganha força e a mulher consegue seu espaço no mercado
de trabalho e ter acesso à educação básica (SILVA, 2009). Contudo, haja vista que
as mudanças estão avançando aos poucos é perceptível que o caminho a ser
percorrido para a igualdade entre os sexos ainda é longo.
Marina Colasanti é uma escritora contemporânea que escreve temas
relacionados à literatura, mesclando a fantasia com o real, com o social. Trata de
temas como o papel da mulher na sociedade, do amor e problemas sociais. É uma
escritora com várias premiações e ainda hoje ativa em congressos, simpósios, feiras
literárias etc.

A crônica escolhida para análise foi “Entre a espada e a rosa” presente no livro
com o mesmo título de Marina Colasanti. A leitura trazida para os dias de hoje provoca
uma reflexão acerca do papel da mulher e seu empoderamento dentro de uma
sociedade ainda com moldes patriarcais. Unindo o mundo dos contos de fadas
ambientados por reis e princesas é possível perceber nuance de realidade e fantasia,
pois a linguagem tende a aproximar-se do público jovem. A riqueza da crônica não
reside apenas nas palavras escritas, mas no silenciamento causado por estas
palavras.
1.1 Análise do discurso
O discurso, seja ele escrito ou falado, é uma junção de todas as ideologias e
contextos sociais em que o ser humano está inserido e absorveu daqueles com quem
teve contato (ORLANDI, 2015). Nessa mesma perspectiva, Pêcheux pontua que o
discurso é a ligação entre linguagem, sujeito e história, pois trata-se da materialidade
linguística e histórica, uma vez que a língua é um sistema ambíguo. Ademais, é uma
prática que além de representar o mundo, é através dele que há a significação do
mesmo. Com isso é possível analisar as relações entre ideologia e língua, através de
sua materialidade simbólica, permitindo o estudo dos mecanismos de produção de
sentido. Sendo assim, pode-se dizer que o discurso não é algo concreto, onde há
individualidade da língua, mas é carregado de conceitos de fala e antropologismo
psicologista. (PÊCHEUX, 1997).
É através do discurso que há a possibilidade de se expressar e agir como
pessoa em sociedade, pois o sujeito que profere o discurso coloca-se estratégica e
perigosamente entre o sujeito da ideologia (pela noção de assujeitamento) e o sujeito
da psicanálise (pela noção de inconsciente), sendo que ambos são feitos e revestidos
materialmente pela linguagem (INDURSKY & FERREIRA, 2007). Mas muitas vezes é
preciso também silenciar alguns tipos de pensamentos evidenciados em escolhas
lexicais ou até mesmo omitindo aquilo que se pretendia dizer, pois o silêncio,
admitindo sua dimensão política na sociedade, é usado tanto pela parte da retórica da
dominação (a da opressão), como de sua contrapartida, a retórica do oprimido (a da
resistência). É possível perceber isso historicamente, como por exemplo nos
discursos entre índios e portugueses, no discurso sobre a mulher e outros em que há
a figura do sujeito opressor e do sujeito oprimido (ORLANDI, 2015).
O silêncio é o momento em que há a significação no discurso, um lugar para
que o sentido faça sentido, abrindo espaço para o movimento do sujeito, para as
diversas significações que a fala pode ter, pois há uma dimensão nele que remete ao
caráter incompleto da linguagem, quando o sujeito do discurso, a partir de suas
escolhas lexicais cria uma “máscara” para a ideia que ele quer passar. Esse sentido
de silêncio seria aquilo que está sendo omitido na frase. Segundo Orlandi (2015), há
dois tipos de silêncio, aquele no qual a pessoa se cala diante de uma situação, ele faz
silêncio e; há o silenciamento na produção de sentidos, quando o sujeito se põe em
silêncio. A partir dessa segunda definição, entende-se a dimensão do não-dito, que
fica entendida como o “implícito, sendo que essa visão do silêncio está ligada à história
e à ideologia” (ORLANDI, 2015, p. 12).
Através da Análise do discurso é possível fazer um estudo sobre o
silenciamento nos enunciados produzidos, pois Pêcheux (1975) diz que é através da
língua que se tem contato com a ideologia daquele que fez o discurso. Para o autor,

a língua não é homogênea, com isso o discurso é repleto de vãos os quais permitem
espaço para a formação de ambiguidade de sentido e até mesmo para o silenciamento
de ideias.
Mesmo que não seja possível observar, as palavras estão carregadas de
silêncio, uma vez que são cheias de sentidos a não dizer e, além disso, “colocamos
no silêncio muitas delas, elas produzem silêncio, o silêncio “fala” por elas; elas
silenciam” (ORLANDI,2015, p.14). O “não dito” é também uma forma de se expressar,
já que está marcado por sentidos. Existe, pois, uma relação fundamental entre o “dito”
(aquilo que se falou através das palavra) e o “não dito”(aquilo que foi silenciado)
(ORLANDI, 2015, p.12). “O silêncio dentro de um discurso pode ter diferentes
significações e a linguagem ser nada mais que aquilo que o retêm “ (ORLANDI,2015,
p.13).
Em face da dimensão política, “o silêncio pode ser considerado tanto parte da
retórica da (dominação) como de sua contrapartida, a retórica do oprimido (a da
resistência) ” (ORLANDI,2015 p.29). A partir disso é possível ver a insuficiência que a
dimensão política deixa para pensar o silenciamento, pois é preciso pensar além de
toda dimensão política proporcionada pelo silêncio para compreender a linguagem.
Nesse ponto chega-se a ver o silêncio como “fundante”, como a parte presente
e real do discurso, que pode ser explicado por meio das palavras. Sendo assim, o
estudo sobre o silenciamento e o “não-dito” é fundamental para esta pesquisa, pois
através dele será possível ver o posicionamento da mulher patriarcal no conto “Entre
a espada e a rosa” de Marina Colasanti.
1.2 A mulher e a sociedade patriarcal
A sociedade é marcada pela família patriarcal, tendo como poder e soberania
a figura masculina sobre a figura feminina e ainda a figura dos filhos. Esta foi uma
estrutura que permaneceu por século e apenas recentemente é que se observa uma
mudança nesta estrutura. A entrada da mulher no mercado de trabalho fez com que a
dominação masculina começasse a perder força.
A identidade da mulher frente à sociedade sempre esteve ligada à ideia de
submissão e fragilidade, sendo esta uma pessoa dependente da figura patriarcal, o
homem. A figura feminina durante o processo de colonização do Brasil tinha como
responsabilidade cuidar da casa, dos escravos, dos filhos e principalmente de seu
esposo, enquanto o homem recebia o papel de executar tarefas que sobressaíam a
força, intelectualidade, racionalidade e autoridade. Com isso, na família patriarcal
brasileira o homem era tido como o detentor de mando e autoridade e a mulher era
rotulada como “‘boa’ esposa e ‘boa’ mãe” (SILVA, 2009, p.28), deixando assim
transparecer a ideia de submissão ao homem. Dentro da sociedade patriarcal fica
clara a diferença no papel social desempenhado pelo homem e pela mulher, enquanto
a figura masculina desempenha papel social, político e prazer sexual. À mulher ficou
designado o desempenho de cuidar da casa, educação dos filhos e até mesmo tolerar
as relações que seus maridos mantinham com suas escravas contribuindo assim para
o processo de miscigenação das raças. (SILVA, 2009).
Apoiando-se nos estudos de Castells (2000), Barreto (2004) menciona que o
movimento feminista ganhou força devido a quatro elementos fundamentais, são eles:
a transformação da economia e do mercado de trabalho; transformações tecnológicas
que possibilitaram maior controle da reprodução humana; movimentos sociais da

década de 60, pois através desses movimentos houve um impacto no patriarcalismo;
difusão da ideia de cultura globalizada. (BARRETO, 2004, p.65).
É possível observar que em todo o processo de formação da sociedade
brasileira a mulher vem ocupando um lugar de inferioridade perante a figura
masculina. No Brasil colonial a mulher branca tinha seu papel restrito às ocupações
domésticas e ao treinamento das escravas. Já as mulheres pobres sofriam um maior
preconceito, passando por diversas humilhações, pois estas eram analfabetas,
alforriadas e invisíveis perante as autoridades da época.
No Brasil Imperial com a
chegada da família real o papel da mulher começa a ganhar uma nova perspectiva
frente à sociedade. O país começa um processo de transformações sociais, políticas
e tecnológicas. Com isso, a mulher da elite deixa de exercer apenas as funções
domésticas a que eram designadas no período colonial, para assumir um papel mais
participativo na vida da comunidade em que estavam inseridas, participando de bailes,
festas e a frequentar as igrejas. Porém, não ganharam o direito do acesso à educação,
sendo esta restrito apenas a instruções referentes aos eventos sociais.
No final do século XIX as mudanças tornam-se mais perceptíveis em relação à
família patriarcal. O que antes era designado ao “chefe” da família, como por exemplo,
a escolha de um marido para as filhas, passou a ser função da mulher, pois elas
começaram a conquistar a autonomia para executar tal escolha, sendo assim o
casamento passou a acontecer com a mulher estando mais velha. Com os avanços
na sociedade em relação à figura feminina, a mulher passou a ter o direito de
frequentar a escola, pois a ela era designado o papel do auxílio na educação dos
filhos, com isso viu-se a necessidade da escolarização da mesma, e então as
mulheres, principalmente àquelas que pertenciam à elite, passaram a ter uma
escolarização mais avançada aprender a ler e a escrever. (SILVA, 2009).
Com base nos estudos de Saffioti (1979), SILVA (2009) afirma que, após tais
mudanças no contexto social brasileiro, no início do século XX começam os
movimentos feministas no país, tendo como iniciante do processo “Dra. Bertha Lutz,
que retornava de Londres onde os movimentos estavam em ebulição. ” (SILVA, 2009,
p.35). No decorrer do século XX o sistema econômico do país passava por um grande
processo de mudança, com o crescimento da economia cafeeira e o avanço dos
centros urbanos, viu-se a necessidade da mulher no mercado de trabalho, com isso
seu direito à educação foi assegurado, e a educação dos filhos passou a ser dividida
entre o pai e mãe, deixando de ser uma obrigação destinada somente à figura
feminina. Sendo assim, aos poucos, houve uma reorganização no sistema da família
patriarcal, pois a mulher conquistava cada vez mais seu espaço na sociedade. (SILVA,
2009).
Em meados do século XX o movimento feminista começa a ganhar força no
país, com isso às mulheres passaram a exigir seus direitos lutando contra os ideais
machistas e até mesmo as mulheres que mantinham seus pensamentos de
submissão ao homem. Defendendo seus direitos, com o passar do tempo às mulheres
conseguem aumentar sua presença no mercado de trabalho, tendo acesso à
educação básica e até mesmo ensino superior (SILVA, 2009). Tendo em vista que as
mudanças avançaram aos poucos é perceptível o longo caminho que ainda se faz
necessário percorrer para alcançar o tão sonhado direito de igualdade perante os
sexos.

2. METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do presente trabalho utilizou-se da metodologia da
pesquisa bibliográfica. Tal método de produção é feito através de “pesquisas feitas
em documentos escritos, fontes, isto é, documentos originais, textos literários ou
autores modernos. ”. (SALVADOR, 1977, p. 10 e 11).
A pesquisa bibliográfica implica em um conjunto ordenado de procedimentos
de busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode
ser aleatório. (LIMA & MIOTO, 2007, p.38).

A pesquisa bibliográfica necessita seguir caminhos contínuos, tendo como
ponto de partida um questionamento feito pelo pesquisador, a partir do qual buscará
fontes teóricas que lhe darão subsídios para as respostas que, consequentemente,
surgirão. A partir da análise e recolhimento das informações teóricas, o pesquisador
analisa e explica as soluções encontradas para seu problema inicial. Para a
finalização da pesquisa é realizada a síntese integradora, onde há a os resultados da
análise e reflexão dos documentos utilizados e a solução para o problema inicial.
(LIMA & MIOTO, 2007).
3. RESULTADO E DISCUSSÃO
3.1 Papel da mulher: cuidar da casa e imposição da aparência feminina.
Vivemos em um meio em que os padrões são tão bem estabelecidos por uma
sociedade patriarcal, em que a mulher deve seguir determinadas regras de conduta
como modo de falar, vestir e agir, que quando se foge à regra não se é aceito, e é
visto com espanto e rejeição. É o que ocorre com a personagem do conto intitulada
Princesa: uma mulher que como ponto complicador da narrativa apresenta a
aparência de um homem devido à barba em seu rosto:
“E ao acordar de manhã, os olhos ainda ardendo de tanto chorar, a Princesa
percebeu que algo estranho se passava. Com quanto medo correu ao espelho! Com
quanto espanto viu cachos ruivos rodeando-lhe o queixo! Não podia acreditar, mas
era verdade. Em seu rosto, uma barba havia crescido. ”
Este fato faz com que quando ela vá até as casas oferecer seus serviços de
mulher seja lhe negado trabalho, pois as tarefas domésticas são vistas como função
da mulher e não do homem. Isto fica evidente com o uso de palavras como serviço de
mulher, barba, evidente que fosse homem. Em momento algum do texto as pessoas
falam para esta personagem que lhe é negado o serviço por ela aparentar ser um
homem, porém ao lançar o olhar para as escolhas lexicais, percebe-se o
silenciamento da identidade feminina como responsável pelos afazeres domésticos,
como podemos observar no trecho abaixo:
“... ofereceu-se de casa em casa para fazer serviços de mulher. Porém ninguém
quis aceitá-la porque, com aquela barba, parecia-lhes evidente que fosse homem. ”
As palavras estão carregadas de silêncio, uma vez que são cheias de sentidos
a não dizer e, além disso, “colocamos no silêncio muitas delas, elas produzem silêncio,
o silêncio “fala” por elas; elas silenciam” (ORLANDI,2015, p.14).
A figura feminina (…) tinha como responsabilidade cuidar da casa, (...) dos
filhos e principalmente de seu esposo, enquanto o homem recebia o papel de executar
tarefas que sobressaíam a força, intelectualidade, racionalidade e autoridade. Com

isso, na família patriarcal brasileira (...) a mulher era rotulada como “‘boa’ esposa e
‘boa’ mãe” (SILVA, 2009, p.28).
3.2 Papel da mulher: a mulher que não é aceita
Em outro trecho do conto o fato de a personagem Princesa possuir uma barba,
que é tido como característica masculina faz com que o Rei, seu próprio pai deixe de
amá-la. O silêncio é o momento em que há a significação no discurso, um lugar para
que o sentido faça sentido, abrindo espaço para o movimento do sujeito, para as
diversas significações que a fala pode ter, pois há uma dimensão nele que remete ao
caráter incompleto da linguagem, quando o sujeito do discurso, a partir de suas
escolhas lexicais cria uma “máscara” para a ideia que ele quer passar. Esse sentido
de silêncio seria aquilo que está sendo omitido na frase (ORLANDI, 2015). Assim a
aparência feminina de seu corpo faria com que as pessoas não a aceitassem mais
como um guerreiro, pois esta função era destinada aos homens e não as mulheres,
sendo que quando seu corpo estava coberto com a roupa de guerreiro e ninguém
desconfiava que se tratasse de uma mulher, não havia problema algum dela guerrear.
Dessa forma, a Princesa não é aceita de nenhuma forma, nem como mulher nem
como homem, pois pela sua aparência ela é rejeitada como mulher por não possuir
os padrões estabelecidos pela sociedade e pelo fato de ser mulher não é aceita para
realizar tarefas consideradas masculinas.
As palavras utilizadas pela autora para
descrever o motivo pelo qual a personagem Princesa não poderia ser amada pelo rei
dá abertura para a interpretação de que: como ela não se encaixa nos padrões
femininos estabelecidos pelas palavras, a Princesa não merece ser amada, havendo
assim o silenciamento do discurso através das escolhas lexicais feitas pela autora,
como se pode observar no trecho abaixo
“.... Nunca o Rei poderia amá-la, com sua barba ruiva. Nem mais a quereria
como guerreiro, com seu corpo de mulher. ”
Dentro da sociedade patriarcal fica clara a diferença no papel social
desempenhado pelo homem e pela mulher, enquanto a figura masculina desempenha
papel social, político e prazer sexual. À mulher ficou designado o desempenho de
cuidar da casa, educação dos filhos e até mesmo tolerar as relações que seus maridos
mantinham com suas escravas contribuindo assim para o processo de miscigenação
das raças. (SILVA, 2009).
3.3 Papel da mulher: ser submissa ao homem
Na sociedade patriarcal há um controle extremo do homem em todas as
situações da vida da mulher. E quando se fala em homem não é apenas o homem
marido, mas pode ser também o homem pai, quando esta ainda não é
casada.Segundo Orlandi (2015), há dois tipos de silêncio, aquele no qual a pessoa se
cala diante de uma situação, ele faz silêncio e; há o silenciamento na produção de
sentidos, quando o sujeito se põe em silêncio. A partir dessa segunda definição,
entende-se a dimensão do não-dito, que fica entendida como o “implícito, sendo que
essa visão do silêncio está ligada à história e à ideologia” (ORLANDI, 2015, p. 12) No
conto “Entre a espada e a rosa” é possível notar este tipo de relação do pai perante
sua filha. O casamento não é visto como uma união de amor entre duas pessoas, mas
uma união de interesses em que o poder e o ganho são mais importantes. A mulher é

vista como uma moeda de troca para que o poder do homem possa ser ampliado. No
conto, a Princesa não pode escolher seu marido, não tem o direito de contrair
matrimônio com o homem que seu coração deseja, mas tem que se submeter a casar
com quem seu pai escolher. Assim como o pai escolhe seu marido, ele também
escolhe o momento que acha mais oportuno para que a união aconteça como se vê
no trecho abaixo:
“Qual é a hora de casar, senão aquela em que o coração diz: “Quero”? A hora
que o pai escolhe”.
A identidade da mulher frente à sociedade sempre esteve ligada à ideia de
submissão e fragilidade, sendo esta uma pessoa dependente da figura patriarcal, o
homem (SÍLVIA, 2009).
É através do discurso que há a possibilidade de se expressar e agir como
pessoa em sociedade, pois o sujeito que profere o discurso coloca-se estratégica e
perigosamente entre o sujeito da ideologia (pela noção de assujeitamento) e o sujeito
da psicanálise (pela noção de inconsciente), sendo que ambos são feitos e revestidos
materialmente pela linguagem (INDURSKY & FERREIRA, 2007).
3.4 Papel da mulher: independência da mulher
A sociedade patriarcal ainda hoje exerce grande influência no modo de vida
das pessoas, porém com os avanços tecnológicos e com a luta pela igualdade dos
gêneros as mulheres vêm conquistando cada vez mais sua independência frente aos
homens. A figura feminina ganhou seu espaço e sua liberdade de escolha, podendo
trilhar novos caminhos, desvinculando-se dos mandos do sexo masculino.
A personagem Princesa do conto não poderia escolher seu marido, teria que
se casar com um chefe da fronteira do Norte, pois seu pai desejava aumentar o
número de soldados e de pastos de seu reino. A jovem não teria escolha senão acatar
a vontade do Rei. A moça inconformada com seu destino chorou o quanto pôde e
adormeceu pedindo a sua mente e corpo que a tirasse daquela situação. Ao acordar
ela se deparou com seu rosto barbado e entendeu que aquela era a solução que tanto
almejava, pois, qualquer homem que a visse a recusaria como esposa. Porém, com
isto a aliança de seu pai estava arruinada e tomado de fúria, mandou-a embora de
seu reino. A Princesa arrumou sua mala e partiu dali sem destino, encarando sua nova
vida de liberdade e autonomia. Agora caberia a ela fazer suas próprias escolhas.
Contudo para alcançar esta liberdade ela precisou renunciar tudo aquilo que
lhe pertencia, toda sua vida antiga teria de ser deixada para trás, ela começaria do
zero rumo ao desconhecido.
As escolhas lexicais feitas pela autora estão carregadas de silêncio, pois ela
deixa as palavras nos permitem entender que para a mulher alcançar sua
independência ela precisa deixar para trás toda a ideologia que foi imposta a ela sobre
seu papel na sociedade, como aponta no trecho abaixo:
“Atrás ficava tudo o que havia sido seu, adiante estava aquilo que não
conhecia”
Em meados do século XX o movimento feminista começa a ganhar força no
país, com isso as mulheres passaram a exigir seus direitos lutando contra os ideais
machistas e até mesmo as mulheres que mantinham seus pensamentos de
submissão ao homem. (SILVA, 2009).

Mesmo que não seja possível observar, as palavras estão carregadas de
silêncio, uma vez que são cheias de sentidos a não dizer e, além disso, “colocamos
no silêncio muitas delas, elas produzem silêncio, o silêncio “fala” por elas; elas
silenciam” (ORLANDI,2015, p.14). O “não dito” é também uma forma de se expressar,
já que está marcado por sentidos. Existe, pois, uma relação fundamental entre o “dito”
(aquilo que se falou através das palavras) e o “não dito” (aquilo que foi silenciado)
(ORLANDI, 2015, p.12)
4. CONCLUSÃO
Utilizando-se das fundamentações de: Pêcheux, Indursky & Ferreira e Orlandi,
para fundamentar as teorias sobre análise do discurso e Barreto e Silva como base
teórica para a identidade feminina em uma sociedade patriarcal, através de uma
pesquisa bibliográfica, foi possível fazer um estudo do silenciamento das palavras
utilizadas no conto “Entre a espada e a rosa” de Marina Colasanti, tendo como ponto
de partida a figura da mulher na sociedade patriarcal. Após a análise do conto, foi
possível concluir que a figura feminina é construída pela autora como uma figura frágil,
que tem como função social o cuidado dos filhos e do marido. A partir do momento
em que a mulher foge da ideologia imposta a ela pela sociedade, ela não é vista com
bons olhos tanto pelos homens como pela sociedade à qual pertence.
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RESUMO
O ser humano sofre com a desumanização que a seca proporciona desde o século XVI. O fim
da esperança e a falta de perspectiva são marcados pelo fim das chuvas e pela desigualdade social.
O modo como as pessoas tratam com frieza esse tema, os problemas da seca e os dilemas de homens
hostilizados e oprimidos pela natureza e pela sociedade, justifica estudar esse tema. Neste contexto,
este artigo tem como objetivo retratar a perspectiva da seca e da sua desumanização em relação à
desigualdade social e ao descaso da população. Pretende-se amenizar a frieza e o descaso dados ao
assunto das condições da vida no sertão. Assim, serão realizadas pesquisas embasadas em sites e na
literatura específica sobre a temática, com o propósito de provocar um incômodo e ser um incentivo à
mudança nas pessoas. Será relatado a discriminação e o descaso com as necessidades básicas das
classes baixas e dos grupos desprezados da sociedade. Espera-se apresentar e causar reflexão nas
pessoas quanto à desumanização, além de alertar a sociedade sobre a gravidade das situações que
as pessoas passam na seca, incentivando a tomada de atitudes que beneficiariam aos menos
favorecidos.
Palavras-chave: seca; desumanização; desigualdade; sociedade.

ABSTRACT
The human being suffers with the dehumanization that the drought provides since the 16th
century. The end of hope and the lack of perspective are marked by the end of the rains and by social
inequality. The way in which people treat this subject coldly, the problems of drought and the dilemmas
of men harassed and oppressed by nature and society, justifies studying this theme. In this context, this
article aims to portray the perspective of drought and its dehumanization in relation to social inequality
and population neglect. It is intended to soften the coldness and neglect given to the subject of the
conditions of life in the hinterland. Thus, research based on websites and specific literature on the
subject will be carried out, in order to provoke a nuisance and be an incentive to change in people.
Discrimination and disregard for the basic needs of the lower classes and the despised groups of society
will be reported. It is hoped to present and cause reflection on people about dehumanization, as well as
to alert society about the severity of situations that people go through in the drought, encouraging the
taking of attitudes that would benefit the underprivileged.
Keywords: dry; dehumanization; inequaity; society.

1. INTRODUÇÃO
Desde o século XVI até os dias atuais, o ser humano sofre com a
desumanização da seca. O retorno à visão marcada pela falta de perspectivas
recomeça com o fim das chuvas, com o fim da esperança. Apesar da série de eventos
climáticos naturais que caracterizam a aridez das regiões, um grande motivo para as
secas é o político.
Ao longo da história brasileira, a manutenção das regras sociais e o status da
elite dominante (oligarquia nordestina), jogaram contra uma democratização e
distribuição dos recursos ambientais, estabelecendo assim, os limites da ação das
classes sociais, subordinando uma à outra diretamente.
Partindo destes discursos, este trabalho levanta os seguintes problemas: como
são as relações de poder por uma ideologia de um estado repressor, onde as pessoas
levam uma vida desumana, e como as autoridades agem em relação a essas
situações – da seca, da desumanização e das relações de poder.
O trabalho visa uma alternativa de apresentar às pessoas o quão grave a
desumanização da seca é, e quais são suas consequências. Retratar também, o
descaso que a população e as autoridades têm do modo como as pessoas vivem
devido à seca.
Esta pesquisa justifica-se pela frieza dada ao tema, em que, além dos
problemas da seca e seu espaço físico, os dilemas de homens simples hostilizados e
oprimidos pela natureza e pela sociedade também são questões pertinentes.
Pretende-se então, sensibilizar a sociedade de como é a vida no sertão, e gerar uma
reflexão.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Com o intuito de mostrar a realidade das minorias atingidas pela
desumanização e pela seca, em conjunto do descaso da sociedade quanto a isso,
será apresentado suporte teórico, a partir de pesquisas bibliográficas que subsidiarão
a análise dos resultados e discussões, a posterior, de forma a compreender como é a
vida dessas pessoas.
2.1. A desumanização
De acordo com o dicionário Michaelis, “desumanização” significa o ato ou efeito
de desumanizar, perda de qualidades (sensibilidade, espiritualidade, solidariedade,
compaixão, dignidade etc.) que caracterizam o ser humano. A partir disso, Mussi
(2016) afirma que a desumanização e a resistência a ela, residem não só nos grandes
ou pequenos atos dos indivíduos, mas principalmente nas consciência e
responsabilidade de todos e de cada um. Acrescenta ainda que vivemos um risco
iminente de desumanização, desprezo e falta de valor.
No documentário “Arquitetura da destruição”, é reconhecido os mecanismos da
desumanização utilizados na complexa construção da mente de Adolf Hitler e toda
engrenagem do Partido Nacional Socialista Alemão. Uma das principais evidências
de desumanização são: (1) “É vital o auxílio aos fortes e sadios”, determinação que
obriga a esterilização do doente, devido à hereditariedade. (2) “A nação que preserva
seu melhor elemento racial na adversidade, um dia deverá comandar a Terra. Nossos
seguidores não devem se abater pelos sacrifícios, pois os resultados serão

compensadores”. (3) Eliminação dos “doentes incuráveis” – “Precisamos criar um
novo homem para que nossa raça não sucumba ao fenômeno de degeneração típica
dos tempos modernos”. (4) Eliminando pessoas – criança nascida cega, sem uma
perna e sem uma parte de um braço – considerada “retardada”. “A pedido de Hitler, a
criança deve ser morta”.
Em “A menina que roubava livros”, Liesel, protagonista, em apenas uma frase,
resume, na linguagem própria das crianças, os acontecimentos vividos nos exercícios
da submissão: “Fomos só humanos. É o que humanos fazem”. O narrador lamenta a
desumanização e agradece a resistência dos generosos: “Em meu oficio, sempre vejo
o que os humanos têm de melhor e de pior. Vejo sua feiura e sua beleza, e me
pergunto como a mesma coisa pode ser as duas”. Liesel finaliza com o pensamento
de que “somos humanos e falíveis, mas não deixo de confessar: humanos me
assombram”.
A desumanização é a violação de direitos considerados como fundamentais
para todo e qualquer ser humano, assim como afirma Motta (2017, apud Jodelet,
2003): “as funções das representações sociais implicam na constituição de um saber
comum e prático, orientação das condutas e dos comportamentos, constituição e
fortalecimento das identidades e das terias do senso comum”.
Esse fenômeno não é recente. Desumanizar os outros a fim de transformar a
pessoa a algo menos “humano” e diferente de “nós”, possibilitou a escravidão e o
abuso, como aconteceu no caso envolvendo os negros, e o caso dos nazistas com os
judeus. Tornar o outro um “alienígena”, “animal” e “diferente” faz com que as atitudes
que rebaixam os outros se tornem compreensivas, tanto para a população em geral,
quanto para quem as executa. Faz com que a culpa suma, e um falso sentimento de
justiça tome seu lugar. Isso acontece com raças, religiões e gêneros diferentes.
Com toda essa situação, encontra-se uma nova decepção, a constatação do
inacreditável, do incômodo e da dor, todas as vezes que pessoas humanas se
deparam com uma notícia sobre a desumanização. Segundo Motta (2017, apud
Neves, 2008), são muitas as formas de luta e resistência das populações mais pobres
e mais afetadas para sobreviver com dignidade e ter o respeito, valor próprio e
autoridade de volta, ou pelo menos parte deles. Até mesmo porque, de acordo com
Motta (2017, apud Márkus, 1974), Marx define o ser humano como um “ente genético”,
o qual pertence a uma espécie cujo caráter específico, que a distingue dos animais, é
a atividade vital livre (o trabalho e a possibilidade de, através dele, satisfazer suas
necessidades vitais). Ou seja, se o ser humano não é um animal, não dever ser tratado
como um.
Embora alguns processos de desumanização encontrados ao longo desta
pesquisa sejam realmente diferentes nas análises, eles derivam, dentre outros fatores,
de uma certa ausência de solidariedade em pares (degeneração do princípio da
sociabilidade essencialmente humana) e no não reconhecimento do outro como
sujeito de direitos. Além disso, tanto em um caso como noutro, resultam em
desumanização dialeticamente generalizada, a qual tende a atingir não apenas o alvo
(as camadas menos favorecidas economicamente), mas também agente
desumanizador: as autoridades econômicas, políticas e/ou religiosas.
Ramos (Vidas Secas, 2003) retrata e discrimina todo o processo de
desumanização sofrido pelos sertanejos. Ele ampliou a visão da população para o fato
de que, além da falta d’água comprometer a lavoura e o gado, contribuir para a

migração e, sobretudo, afetar a saúde dos sertanejos, ela tira deles a sua dignidade,
os priva de uma série de direitos, limita sua expectativa de vida e os fazem sentir-se
como “pasmem”, animais.
Essa zoomorfização do ser humano, típico no Naturalismo, voltou para dizer
que os sertanejos são tratados como bichos maltratados. Fabiano, o pai da família
protagonista da obra, em alguns momentos, grunhe ao invés de falar, assim como um
animal. O processo de desumanização é ainda mais discriminado quando, mesmo em
condições mínimas de qualquer sorriso amarelo, a família tem que trabalhar
exaustivamente. O trabalho parece um fardo que, ao invés de dignifica-los, os tornam
ferramentas, coisas, não–homens, ainda mais por trabalharem como se fosse uma
sentença diária.
Os políticos reconhecem e lamentam a existência da vida agreste, porém
ninguém age em nada, como se essa vida seca fosse uma sentença a quem vive no
sertão. Ao longo de todo o tempo que isso acontece, houve melhora. Mas, numa
realidade tão arcaica e desumana, as poucas mudanças são insuficientíssimas. A
migração, tal qual na “Triste partida” da obra, ainda é uma realidade desimportante há
séculos.
2.2. A seca
De acordo com o dicionário Aurélio (2009, p.728), “seca” significa falta de
chuvas, estiagem. Com base nisso, o Sertão nordestino é considerado uma das subregiões onde a seca mais predomina. Ele apresenta as menores incidências de
chuvas, isso em âmbito nacional. A escassez de chuva nesse local é causada pelo
tipo de massa de ar aliado ao relevo, esse muitas vezes impede que massas de ar
quentes e úmidas ajam sobre o local causando as chuvas.
A seca é uma lei da natureza, como afirma Albuquerque (1988):
A seca é uma lei da natureza editada por Deus e que, portanto, o homem não
tem como resolvê-la; é voltar a estar “de bem com Deus”, é refazer com ele
o pacto quebrado ao se “cometer pecados”, ou seja, ao infringir valores
morais tradicionais.

Nos últimos anos, a situação da seca está piorando. As cisternas não
conseguem dar conta do consumo das famílias durante o ano, já que dependem do
reabastecimento através das chuvas. Há um aumento no número de caminhões-pipa
levando água, e que cidades que historicamente nem tinham cisterna, comunidades
mais urbanas, estão sem água. A partir dessa realidade, as famílias que estão na zona
rural passam maiores necessidades ainda.
O longo período de seca provoca uma série de prejuízos como consequências
prolongadas e devastadoras do estilo de vida e bem-estar das comunidades. A falta
de água, recurso abundante no Brasil, mas mal distribuído entre suas regiões, expõe
os riscos de uma realidade ainda mais complexa: a fome, que ao atingir o estado
psicológico, pode causar problemas sociais graves, como doenças que levam muitas
vezes à morte.
As considerações de Pedro Luis Castellanos (1997) sobre as relações
existentes entre a situação de saúde e as condições de vida, na definição do processo
de produção e reprodução social, são muito pertinentes por buscar compreender a

realidade natural e social em que se vive e com a qual se trabalha. Na visão de
Castellanos, essa realidade é complexa e composta de inúmeros objetos, seres e
processos. Essa complexidade não é anárquica e possui uma organização, uma
arquitetura, que mantém relação com os processos que deram origem a esses objetos
e seres, e que explicam as qualidades e os comportamentos de cada um deles.
Hoje, mesmo diante de tantas evoluções, o ecossistema ainda tem mostrado
uma vulnerabilidade ás secas. Blaikie (1996) considera a vulnerabilidade como:
As características de uma pessoa ou grupo do ponto de vista de sua
capacidade para antecipar, sobreviver, resistir e recuperar-se do impacto de
uma ameaça natural. Implica uma contribuição de fatores que determinam o
grau pelo qual a vida e a subsistência de alguém em risco por um evento
distinto e identificável da natureza ou sociedade.

Essa abordagem a respeito de vulnerabilidade se adequa ao problema da seca,
colaborando para um melhor entendimento sobre.
No livro de Magalhães (1992), ele afirma que o impacto das variações
climáticas difere de acordo com as características social, econômica e ambiental da
região em questão. O alto grau de vulnerabilidade do Nordeste é atribuído ao baixo
nível de desenvolvimento econômico, baixa renda per capita, distribuição de renda
desigual, fragilidade do ambiente semiárido e frequência e intensidade das secas.
Desta maneira, a seca como um desastre natural, traz consequências sociais
e econômicas nas condições de vida, o que põe em risco efeitos na saúde das
populações e consequentemente nos perfis de morbidade e mortalidade, tornando
assim a seca também um desastre social.
2.3. Vidas Secas – Graciliano Ramos
A publicação do livro Vidas Secas em 1938, de Graciliano Ramos, busca relatar
a literatura nacional da época em conjunto com as matérias primas da região – sertão.
Diante de toda turbulência política que o Brasil e o mundo passavam nesse período,
o autor produziu um livro cheio de termos regionais, com uma escrita que se aproxima
mais da fala. O tema social também tem o papel de denunciar a miséria e a exploração
junto de personagens simples, mas com diversas características e aprofundamentos
psicológicos.
Andrade (2011) afirma que a produção artística de um período pode ser vista
como uma refração da sociedade na qual está inserida, uma vez que há um nítido
diálogo da obra com o seu contexto. Partindo dessa consideração, é possível dizer
que a obra não é um fenômeno isolado, nem é originária apenas da imaginação do
artista. Na verdade, ela é criada dentro de um contexto, numa determinada língua,
dentro de um determinado país e numa determinada época, onde se pensa de uma
certa maneira.
O livro aborda a pobreza e as dificuldades da vida do retirante no sertão
nordestino, narrando as fugas de Fabiano e sua família das secas. Graciliano retrata
a miséria e enfatiza como Fabiano é explorado pelo dono da fazenda. Isto torna o
homem bruto e ele mesmo se vê mais como um bicho do que como um ser humano.
A condição de homem bruto faz com que Fabiano seja explorado pelo seu patrão e
oprimido pelo governo. Mesmo que a miséria venha pelas condições da natureza (a
seca) os homens se aproveitam dela em vez de ajudar os miseráveis.

As pessoas de baixa classe social se revoltam contra as injustiças que sofrem
das classes superiores. Porém, sem educação, as famílias não têm sequer recursos
verbais para discutir qualquer tipo de ofensa ou humilhação pela qual passam. As
crianças seguem pelo mesmo caminho. Aprendem com os pais como viver, ouvindo
poucas palavras e muitas repreensões. Muitas vezes, sem nome e sobrenome, eles
carregam a “identidade” das famílias que ainda hoje vivem o descaso social e a
exploração humana no País.
A Baleia, personagem que é de fato um animal, se comunica com seu corpo de
forma mais eficaz que os humanos se comunicam com as palavras. Perante pessoas
sem sonhos, apenas Baleia tem o poder de imaginar, assim como Graciliano (2003)
retrata que pouco antes dela morrer, ela vê a si mesma num campo repleto de preás,
onde poderia saciar a sua fome.
Salla (2017) explica que mais do que a seca causada pela inclemência da
natureza, o que oprimiria Fabiano e sua família, seriam as relações de dominação
estabelecidas pelos próprios homens. Afirma ainda que:
Por isso não se trata de um romance típico sobre a seca, mas sobre vidas
secas. Vidas apresentadas em toda sua complexidade enquanto partes de
um processo sistemático de exploração, humilhação e alienação. Em resumo,
dessa mescla entre artesania da palavra e problematização de feridas tão
vivas da realidade brasileira.

Muito mais que denunciar o sistema opressor que humilha os nordestinos, o
romance se equivale na economia de recursos, na denúncia social e na maneira de
abordar dilemas existenciais a partir de situações cotidianas retratadas sem
grandiloquência.
3. METODOLOGIA
Os métodos utilizados foram realizados em sites e literatura específica sobre a
temática, de modo a dar embasamento teórico ao estudo. Esses métodos conduziram
de maneira ampla e objetiva para o total conhecimento da desumanização que ocorre
na seca.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com este artigo, espera-se que todos entendam como um alerta sobre o que
os sertanejos passam e assim, incentivar a mudança. Por meio das informações
coletadas, ficou evidente que os sertanejos sofrem demasiadamente por causa da
discriminação e exclusão social.
Pretende-se obter mudanças e alterações nas condições precárias dos que
sofrem uma desumanização, gerando boas oportunidades de uma vida digna a todos.
Como pesquisa, este artigo, após concluído, poderá servir de fonte de consulta
para trabalhos futuros de mesma unidade de análise.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O propósito deste trabalho é de apresentar e causar reflexão quanto à
desumanização da seca, com o intuito de relatar o descaso da população com relação

a isso. Um ponto principal de relevância para o estudo é alertar a sociedade sobre a
gravidade das situações que os sertanejos passam na seca.
O resultado do material apresentado foi satisfatório. O conhecimento sobre o
assunto pôde ser ampliado e o aprofundamento nesse universo que tanto precisa de
atenção foi conquistado. Espera-se que todos entendam como um alerta sobre o que
os sertanejos passam e assim, incentivar a mudança.
Ficou evidente, através desta metodologia, que os sertanejos sofrem
demasiadamente por causa da discriminação, descaso com suas necessidades
básicas – falta de água, saneamento básico, alimentação precária – e exclusão social.
A partir do que foi observado, conclui-se que se precisa de mudanças e alterações
nessas condições, para que eles também possam ter uma oportunidade de uma vida
digna.
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RESUMO
O trabalho tem como objetivo uma análise da notável falta de representatividade das minorias
na mídia, apresentando fatores reais da falta de aceitação de uma grande parcela da sociedade
brasileira e que ainda não é aceita e representada de maneira fidedigna pelos meios de comunicação.
São estes os Negros, LGBT (Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais), estrangeiros (principalmente os
orientais) e que quando representadas pela mídia muitas vezes é de maneira estereotipada e conforme
padrões estipulados pela mesma. A falta de diversidade cultural de beleza e gênero transmitida pelos
meios é preocupante, sendo o Brasil um país onde 51% da população se considera negra ou parda, e
com uma população LGBT que cresceu 30% no último ano, devemos questionar o que causa essa falta
representatividade. Faz se necessário ressaltar também a falsa representatividade sofrida por essas
massas por meio das técnicas: whitewashing, black face e yellow face.
Palavras-chave: representatividade; minorias; cultura midiática.

ABSTRACT
The article aims to analyze the notable lack of representation of minorities in the media,
presenting real factors of the lack of acceptance of a large part of Brazilian society and which is not yet
accepted and represented in a reliable way by the media. These are the Blacks, LGBT (lesbian, gay,
bisexual, transsexual), foreign (mainly asian) and that when represented by the media they are often
stereotyped and according to standards stipulated by the same. The lack of cultural diversity of beauty
and gender transmitted by the media is worrying, with Brazil being a country where 51% of the population
is considered black or brown, and with an LGBT population that grew 30% in the last year, we must
question what causes this lack of representativeness. It is also necessary to emphasize the false
representativeness suffered by these masses through techniques as: whitewashing, black face, fat suit
and yellow face.
Keywords: representativenees; minorities; media culture.

1.

INTRODUÇÃO

Durante toda a historia da humanidade pode ser observado a ocorrência de
grandes migrações. Na America, houve explosão de imigrantes durante a segunda
Guerra Mundial, trazendo inúmeros europeus e asiáticos, principalmente para o Brasil.
A nossa sociedade, que já era bastante miscigenada por negros e indígenas, ficou
ainda mais multifacetada. Com tudo, mesmo com toda essa heterogeneidade as
chamadas ‘’minorias’’ (51% da população brasileira se consideram negra ou parda)
ainda não recebe a devida atenção e representatividade na mídia.
Neste artigo nos iremos detalhar a falta de representatividade de três grupos,
que são: Negros, Orientais e LGBT. Os negros que viveram mais de 300 anos de
escravidão e lutaram por anos para conseguir a liberdade, ainda lutam contra o
preconceito na mídia. No caso dos orientais por terem uma cultura muito diferente,
sofrem com estereótipos e preconceito devido a não se encaixarem nos padrões de
beleza da mídia ocidental. Por fim o publico LGBT, apesar de todas as conquistas
recentes ainda sobre muito com a violência, principalmente no Brasil.
Sendo assim, esperamos com este trabalho possa apresentar os motivos pelos
quais esses grupos não têm tanta representatividade na mídia, com exemplos
recentes. Com isto, podemos esclarecer para sociedade este problema e tentar levar
informação e assim conseguir mais representatividade desta parcela da população.
2.

METODOLOGIA

Para a execução do artigo, o grupo realizou uma pesquisa bibliográfica com
enfoque na dificuldade que as chamadas minorias enfrentam para serem
representadas dignamente na mídia. Através de sites especializados e entrevistas,
dividimos o foco em três campos: negros, asiáticos e LGBTs. Com esse estudo e
apresentação dos resultados, pretendemos mostrar essa falta de representatividade
e preconceito a que são submetidos.
3.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Os negros na mídia
Em 300 anos de escravidão, aproximadamente 5 milhões de negros chegaram
ao Brasil sequestrados da África em navios negreiros. E mesmo após a abolição da
escravatura os negros sofrem de uma segregação velada, são marginalizados pela
sociedade. Aprofundando no cenário midiático brasileiro analisamos: A TV e suas
vertentes jornalísticas e de entretenimento, o cinema e a propaganda. Enquanto os
brancos dominam as telas, os negros quase não são vistos. A falta de diversidade nas
mídias se revela como um impasse na construção de uma sociedade brasileira
igualitária racialmente, já que os afrodescendentes não se veem nesse espaço, logo
não se sentem devidamente representados.
A TV brasileira, surgida na década de 50, e com quase 70 anos de existência
ainda não dá espaço aos negros em suas novelas, séries, programas e propaganda,
restando a eles que são mais da metade da população, papéis de coadjuvantes. O
retrato dos negros nessa mídia é estereotipado, os negros sempre são pobres, moram
em favelas e seus empregos são sempre de domestica ou porteiro, além de serem

extremamente sexualizados, a cor do pecado e gostarem de samba. E até mesmo em
uma falsa tentativa de representação com a técnica do black face.
Apesar do pouco avanço nas últimas décadas da sociedade referindo- se a
inclusão racial, é notável que ainda existe bastante resistência dos veículos midiáticos
sobre a representação do negro na sociedade, no Brasil temos casos recentes de
técnicas de black face que é quando o artista branco literalmente se pinta de preto
para fazer um papel de um personagem negro, sempre reproduzindo papéis
ridicularizando os negros. Em 2012, no programa Zorra Total (exibido na Globo aos
sábados à noite), havia um quadro que se passava dentro de um trem que era pilotado
por uma personagem chamada “Dilmaquinista”, fazendo analogia a atual presidente
da época, Dilma Rousseff. Dentro desse quadro, havia a personagem Adelaide
(protagonizada pelo ator Rodrigo Sant’Anna), que era uma mulher negra, pedinte, que
andava pelo metrô concentrando estereótipos negativos atribuídos às mulheres
negras: a ignorância, o aspecto desleixado, o cabelo sujo, mal cuidado e também
referências pejorativas como o cabelo. Outro caso aconteceu com a vlogueira Kéfera,
que é dona do canal 5 minutos, do YouTube. Na época do carnaval de 2013, ela
lançou um vídeo chamado "Tá liberado, é carnaval" onde ela se vestiu de "nega
maluca", isso passou despercebido por muita parte de seus seguidores, pois é um
personagem de uma brincadeira de Carnaval muito tradicional no Brasil, porém não
muda o fato de que é um Black Face. Já a brincadeira do humorista Paulo Gustavo
não foi tão bem aceita por seus fãs que repudiaram sua atitude. Ele postou uma foto
de uma personagem que ele mesmo criou chamada de Ivonete, que era negra de
cabelo encaracolado e uma empregada. Com a repercussão do caso ele emitiu uma
nota tentando se justificar, mas a mídia e seus fãs ainda não gostaram. Em uma de
suas justificativas, ele alegou que foi uma crítica a quem ridiculariza as “Ivonetes” da
vida real, só para constar este caso aconteceu em 2016. Apesar de todas as
acusações de racismo Paulo Gustavo continua até hoje trabalhando normalmente.
Além de participações em programa de entretenimento, o black face também
foi muito utilizado em novelas. Em 1969, a TV Globo estreou a novela “A Cabana do
Pai Tomás”, que abordava a luta entre escravos e latifundiários do sul dos Estados
Unidos na época da Guerra de Secessão. O papel de Pai Tomás, um escravo, foi
dado a Sérgio Cardoso que era o galã da época, sendo o mesmo branco, ele era
pintado para entrar em cena.
3.2 O estereótipo criado e fortalecido pela Rede Globo.
A rede globo é a maior emissora do Brasil e também é a emissora que mais
produz novelas, a maioria torna-se ícone da história da dramaturgia brasileira, desde
“A cabana do Pai Tomás” até as novelas mais atuais há a mesma abordagem da figura
negra: são padrões estereotipados pré-estabelecidos que todo ator negro
provavelmente já deve ter atuado: Papéis de empregada doméstica, faxineira,
porteiro, segurança, o malandro da trama, a negra sexy, a mulher batalhadora ou até
o bandido criminoso. Um exemplo é a novela “Da cor do pecado", de 2004, uma das
poucas com uma protagonista negra até então e mesmo assim cheia de estereótipos,
a começar pelo título, o nome da protagonista é Preta, ela é pobre e vive na periferia
e se apaixona por um homem branco e rico. Onze anos após "Da cor do pecado" a
novela “Babilônia” (2015) tem o mesmo enredo da novela “Da cor do pecado” a
protagonista é negra e pobre e se apaixona por um rapaz branco de classe alta,

totalmente fora de sua realidade. Em uma novela atual, Segundo Sol (2018) que se
passa em Salvador onde, segundo o IBGE, temos a maior população negra do país,
contava inicialmente com apenas 3 atores negros em seu elenco. Sendo a novela um
espelho da sociedade, onde fica a representatividade? A trama reflete a cultura Baiana
e suas paisagens deslumbrantes, mas não reflete seu povo. Em 68 anos de
teledramaturgia brasileira nunca houve um homem negro como protagonista de uma
novela.
O telejornalismo no Brasil surgiu nos anos 50 com a TV Tupi. Entre os mais
antigos telejornais brasileiros ainda existentes está o Jornal Nacional, líder de
audiência no segmento e horário e no ar há 49 anos teve seu primeiro apresentador
negro em 2002, Heraldo Pereira é apresentador eventual no Jornal Nacional e até
hoje é o único homem negro a ter se sentado na bancada do jornal mais famoso do
Brasil. Não podemos deixar de mencionar Gloria Maria, primeira repórter negra da TV
brasileira, apesar de todo o reconhecimento conquistado a jornalista ainda alegou em
várias entrevistas que ainda sofre preconceito racial; em uma entrevista para o site
EGO, Gloria fala que ainda é comum sofrer preconceito, porém as pessoas agora são
mais sutis por conta de ela ser uma figura pública.
Em uma pesquisa feita pelo Vaidapé (http://vaidape.com.br), site coletivo de
mídia fundado por jovens comunicadores que buscam retratar temas que ficam de
fora dos holofotes da grande imprensa, se alisou todos os programas (jornalísticos e
de entretenimento) das principais emissoras brasileiras de 2016 a 2017 constatou-se
que apenas 3,7% dos apresentadores são negros. Em valores absolutos, de todos os
analisados, foram apenas 10 apresentadores negros contra 261 brancos. Reforçando
a estereotipagem dos negros na tv, a pesquisa também aponta que apresentadores
negros estão majoritariamente em programas culturais e de entretenimento. Nos
casos analisados, 80% dos negros estavam em programas deste tipo e 20%
protagonizaram programas de caráter religioso.
Nos últimos anos, o cinema brasileiro vem passando por uma ascensão, há
uma maior diversidade de diretores e mais investimentos destinados a essas
produções cinematográficas, hoje podemos nos orgulhar de ter um cinema sério e
comprometido com conteúdo, não somos mais o país das “pornochanchadas", e
mesmo com tanta evolução e expansão a presença negra nesta mídia ainda é mínima.
Predomina nos filmes nacionais o homem branco, permitindo aos homens negros,
papéis estereotipados e ligados a criminalidade e, por fim, os papéis das mulheres
negras é quase que inexistente. Ainda se questiona muito porque os negros não são
representados como personagens individualizados e profundos, mas apenas como
arquétipos, estereótipos ou caricatura. João Carlos Rodrigues, em seu livro O negro
brasileiro e o cinema (1988, p.240), trata a posição do negro na produção
cinematográfica nacional - sua atuação na frente e por trás das câmeras. O mesmo
enumera arquétipos negros no cinema desde o nascimento dessa mídia no Brasil, até
aquele ano 1988 e podemos ver que até hoje esses arquétipos vem se repetindo nas
telas, entre eles o autor aponta como os mais importantes: Preto Velho (que transmite
a tradição ancestral africana), o Mártir da escravidão, o Nobre Selvagem, o Negro
Revoltado, o Negro da Alma Branca (trágico elo entre oprimidos e opressores), o
Crioulo Doido (equivalente assexuado e cômico do Arlequim da Commedia dell’Arte),
a Musa Negra. Há dois com uma nítida conotação sexual exacerbada: o ameaçador
Macho Negro que povoa os sonhos racistas com estupros e violências; e a Mulata

Sedutora, uma espécie de mulher-objeto cor de chocolate, desejada por todas as
raças.
Ganhadora de prêmios e admirada no mundo todo a publicidade brasileira
caminha a passos largos enquanto a participação das minorias no seguimento é
tímida. Segundo Kellner (2001, p. 322), “A cultura da mídia” os indivíduos se
identificam com valores, modelos e comportamentos sociais através da propaganda e
que a mesma é uma importante ferramenta de socialização, mas analisando as
propagandas brasileiras pouco se vê do negro que não seja carregado de
estereótipos. O negro é o trabalhador de uniforme, forte e braçal, a mulher negra é
doméstica ou é uma figura sexualizada, ambos raramente estão em posições
favorecidas. Há também uma falsa tentativa de representação quando a publicidade
usa apenas negros famosos que estão na mídia em suas peças.
3.3 Os orientais na mídia
É notável que a grande maioria dos atores que estão presentes em nossas
televisões e telas do cinema sejam em grande maioria brancos, até mesmo em papéis
onde a cultura seja diferente. Há uma grande escassez quando se fala da falta de
representatividade de orientais no meio da mídia.
O “yellow face” ou ‘’cara amarela’’ é o ‘’branqueamento’’ que acontece quando
algum ator branco tenta se passar por oriental, colocando estereótipos físicos, assim
tirando a oportunidade de atores asiáticos e fazendo uma sub-representação desta
etnia. A mídia tem uma grande contribuição com o racismo que é alimentado cada dia
mais no nosso cotidiano. Podemos ver nos cinemas a falta de representatividade de
atores orientais, pois os investidores ocidentais normalmente não apoiam filmes que
sejam protagonizados por asiáticos pelo fato de acreditarem que será mais bem
interpretado e aceito pela sociedade se forem atores brancos. A atriz chinesa, Gemma
Chan, afirmou em uma entrevista para o site The Telegraph: "é mais provável que
você veja um alien em um filme de Hollywood do que uma mulher asiática" (SMITH,
2018).
A autora do livro ‘’Para Todos os Garotos que já Amei’’, Jenny Han disse em
entrevista ‘’Eu acho que uma das maiores lutas com ele foi encontrar os parceiros
certos que concordaram em escalar uma família asiática-americana, e ter Lara Jean,
especificamente, ser asiática’’ (2018). Isto mostra que a indústria do cinema carrega
um grande estereótipo onde um asiático não pode aparecer em papéis de destaques
ou estereotipados, assim raramente conseguem papéis significativos. A atriz Hikari diz
em entrevista para Marie Claire: “Nunca vi uma protagonista asiática na TV. Minha
batalha é para que olhem para mim como alguém talentosa que pode ser qualquer
personagem e não só a ‘japonesa’ da trama.” (2018).
No Brasil, mesmo com uma colônia japonesa grande a situação não é diferente,
temos inúmeros casos de preconceito contra orientais. Um exemplo é a novela Sol
Nascente onde preferiam optar por ‘’branquear’’ ao em vez de usar um ator oriental.
A mídia prefere usar atores brancos vestidos de asiáticos usando a desculpa que não
tem atores bons orientais, sendo que muitas vezes eles não são chamados para testes
por serem ‘’diferentes’’.
Quando uma plataforma digital decide colocar algum ator ‘’representando’’ os
atores ocidentais, vem com um grande estereótipo. Onde sempre tem sotaques, são
pasteleiros, falam errado, lutadores, etc. As mulheres quase sempre são

representadas de duas maneiras, frágeis e submissas onde sempre estão aflitas e
precisando de ajuda masculina ou mulheres dominadoras e agressivas. “O papel do
Japão no Brasil é de agregar cultura e diversidade. Apesar de a imigração ter
acontecido há 110 anos, as pessoas ainda não conseguem me reconhecer como
brasileira”. (HIKARI, CLAIRE. 2018)’’.
De acordo com um estudo feito por Yuen e outros e repercutido pelo jornal
Estadão, “64% das séries de TV na temporada 2015-2016 não tinham nenhum
americano-asiático” (2018). Temos exemplos de filmes orientais que foram
regravados por produtores ocidentais onde todos os atores são brancos, não tendo
nenhuma representatividade asiática, como: O último Mestre do Ar, Quebrando a
Banca, Bonequinha de Luxo, O chamado, etc. Isto mostra a desvalorização constante
que acontece na mídia.
3.4 LGBT na mídia
A representatividade das pessoas LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Transexuais, Transgêneros e Transexuais) na mídia é mais do que importante. Elas
convivem com a falta de espaço e aceitação na sociedade e sofrem com o preconceito
e muitas são agredidas ou mortas pelo simples fato de serem Lésbicas, Gays,
Bissexuais ou Transexuais.
As mulheres transexuais e travestis, na sua maioria, são classificadas como
garotas de programa e muitas realmente são porque não tem escolha e precisam
disso para sobreviver. “Onde estão as mulheres transexuais e travestis no Brasil? 90%
delas estão se prostituindo, e por que será? É por que está no nosso DNA a
prostituição? Não, é por que não nos dão oportunidades, e muitas vezes não nos dão
mentindo que não há nenhuma mulher transexual ou travesti qualificada para aquela
função.” (ANDRADE, 2015).
A intenção da representatividade na mídia é expor uma realidade explicita, que
faça as pessoas enxergarem além do tradicional, que é comum as pessoas que não
possuem a mesma orientação sexual que a maioria das outras e que isso não é
nenhuma aberração; quando usada de maneira correta, a representatividade acaba
transformando a vida das pessoas mostrando que há uma solução para os problemas
de preconceito e as motiva a lutarem por igualdade. Já se for usada de maneira errada
pode ter efeito contrário gerando mais preconceito.
"Os meios mais eficazes para distribuir a representatividade de forma justa e
que beneficia a todos seria diversificar todas as produções que alcançam o grande
público principalmente com séries e filmes. Hoje em dia ainda há exemplos de filmes
e séries com protagonistas negros, LGBT+ ou mulheres fortes, e mesmo eles sendo
poucos já fazem uma grande diferença em uma sociedade que se nega a abrir os
olhos para as diferenças." (FORNAZARI, 2018).
“Imaginem quantas vidas seriam poupadas ou quantas pessoas não poderiam
ter suas visões de mundo ampliadas se a mídia optasse por representações mais
humanizadas, inclusivas, focadas na construção de empatia entre os diferentes e não
em publicidade ou lucro? Essa pode não ser a solução, mas certamente é um caminho
que a grande mídia brasileira poderia tomar, caso estivesse interessada em erguer
uma sociedade que saiba reconhecer e conviver com as diferenças.” (MENDES,
2017).

3.5 A representação LGBT na dramaturgia brasileira
Apesar dessa ideia de representatividade, há o questionamento com relação à
forma como é exibido esse tipo de conteúdo na mídia. Para as emissoras, o ator ou a
atriz não precisa ser LGBT, por exemplo, para fazer esse papel. Na maioria das
produções, a realidade é distorcida e não representa o que realmente acontece na
vida dessas pessoas. Isso tudo faz com que os espectadores que acompanham as
produções que tentam mostrar a realidade LGBT tenham uma falsa imagem com
relação ao que realmente acontece.
A abordagem da homossexualidade apareceu pela primeira vez na TV
Brasileira em 1974 na novela “O Rebu” exibida pela TV Globo, a homossexualidade
estreou na novela por conta de um crime passional ocorrido, relatando a necessidade
de um jovem rapaz em se relacionar com um homem mais velho por motivos de
sustentação financeira. Em 1996, o Ator Floriano Peixoto interpretou a travesti Sarita,
o personagem foi bastante criticado pela sociedade LGBT da época por conta das
características estereotipadas mostradas pela personagem. A abordagem gay nas
novelas são sempre as mesmas: Ou o personagem é uma “bicha purpurina”,
“assumida”, cabeleireiro ou estilista, amigo inseparável da protagonista rica ou da vilã
cruel, “pau mandado” ou o personagem é um homossexual que ainda não se assumiu
e é loucamente apaixonado pelo protagonista “hétero bonitão”. Do outro lado, fazendo
uma análise as personagens lésbicas, o “estereótipo sapatão”: é sempre a menina
que tem uma estabilidade financeira perfeita, onde sua orientação sexual não
atrapalha sua vida, que se veste com roupas bem masculinas e que a sua função na
novela é sempre conquistar a personagem hétero.
A abordagem transexual já foi colocada em várias novelas da Globo, em 2002,
por exemplo, a atriz Claudia Raia interpretou a mulher trans Ramona na novela “As
filhas da mãe” no ano seguinte o ator Kayke Britto interpreta a personagem Bernadete
em “Chocolate com Pimenta” Em 2005, o Ator Miguel Magno fez a personagem Dona
Roma na novela “A lua me disse”. Em 2017, a atriz cisgênero Carol Duarte interpretou
o homem trans Ivan, que no começo da novela se chamava Ivana e era uma garota
que não se reconhecia como mulher. Essa foi a única abordagem sensata e realista
sobre a realidade dos transexuais e LGBT, as demais obras ridicularizavam os
homossexuais, dando personagens e criando estereótipos de que o transexual é um
personagem sempre engraçado, picareta ou criminoso, que se veste com trajes do
sexo oposto para esconder de alguém ou algo ou disfarçar por conta de um crime
cometido ou para descobrir alguma coisa.
3.6 A falta de representatividade
Segundo Fornazari (2018), A representatividade é usar os meios de
comunicação de longo alcance para mostrar pessoas que possam, na ficção,
representar a realidade de diversos grupos de pessoas, principalmente os grupos que
mais sofrem preconceitos como as mulheres, os negros, pessoas LGBT, etc.
A ideia da representatividade é ajudar na inclusão de todas as pessoas na
sociedade e acabar com o preconceito. Mostrar de forma natural que todos são iguais
e que o importante é o caráter e não cor de pele, sexo ou orientação sexual. Mas o
que acontece é algo completamente diferente. Muitas pessoas não se veem

representadas e sim humilhadas, tais como negros fazendo papel de bandido,
transexuais fazendo papel de prostitutas, e essa não é a verdadeira realidade.
Quando a representação é feita sem a utilização dos estereótipos, as pessoas
conseguem o incentivo que precisavam para lutar contra o preconceito. Quando o
internauta vê as pessoas, mesmo que apenas na representação, sendo importantes
e bem-sucedidas, ele percebe que pode ter uma realidade semelhante, e isso o
incentiva a querer crescer e o faz acreditar num futuro melhor.
A falta da representatividade pode representar o caos na sociedade e o fim da
luta pela igualdade. Quando não conscientes de que todos são iguais, as pessoas
passam a agir de forma preconceituosa e acabam impedindo que outras pessoas
sejam inclusas na sociedade. Um grupo de pessoas que é exemplo de que isso
aconteceria é o de deficientes físicos. Eles sofrem com o preconceito, com a falta de
recursos nas ruas para facilitar a sua vida e sofrem com a falta de empatia das
pessoas que as impedem de utilizar os recursos próprios para eles. Essas situações
dificilmente são mostradas nos grandes veículos de comunicação e acabam fazendo
com que esses problemas estejam longe de ser sanados.
A representatividade se limita a apenas representar uma realidade que não faz
parte da vida de seus personagens. Por exemplo, é raro ou não existe mulheres que
são transexuais de verdade fazendo esse papel em uma novela. Assim acontece
também com gays, lésbicas, deficientes físicos e a maioria das “minorias”. Logo, toda
essa ideia de representatividade e de querer chegar o mais próximo possível da
realidade cai por terra e acaba dificultando ainda mais o processo de inclusão.
4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o artigo podemos considerar que de fato há uma grande falta de
representatividade desses grupos na mídia. Um exemplo claro disso é a utilização do
whitewashing, principalmente no cinema e em séries de tv. Também existem diversas
formas falsas de representatividade, como o black face, yellow Face, entre outros que
acaba criando estereótipos pejorativos sobre esses grupos, reforçando o preconceito
já presente na sociedade. Isso faz com que as pessoas "representadas" se sintam
ridicularizadas, não colaborando de forma nenhuma para a inclusão desses grupos.
É importante que os profissionais da área de comunicação se adequem e busquem
inserir a verdadeira representatividade em seus trabalhos para que esse cenário se
transforme.
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RESUMO
Jorge Amado demonstrou por meio do livro Capitães da Areia, de forma poética, o contexto da
sociedade baiana que ainda têm seus reflexos em todo o país. A primeira parte do livro é o foco do
trabalho. Após a leitura, nota-se que as vertentes ideológicas do jornal são exemplos de como a
estruturação na edição dos relatos afeta, e até mesmo determina, um valor informacional para um
objeto, bem como a visão do que é real e correto a se fazer. Observa-se também o contexto, construção
da imagem sobre o jovem e sua influência na opinião pública tendo em mente que as disputas de poder
estão presentes e sendo construídas principalmente pelos meios de comunicação. Dessa forma,
afirmamos a necessidade do incentivo à criticidade ao consumir informações e importância do fomento
à discussão da temática juvenil e responsabilidade da comunicação para mudança da imagem sobre
jovens em vulnerabilidade social.
Palavras-chave: Juventudes; Jornalismo; Comunicação Social; Discurso; Capitães da Areia;

ABSTRACT
Jorge Amado has demonstrated, poetically, the context of Bahia society that still has their
repercussions throughout the country through the book Captains of Sand. The first part of this is the
focus of the work. After reading, it is noted that the ideological strands at the beginning of the book are
examples of how the structuring in the edition of the reports affects, and even determines, an
informational value for an object, as well as the vision of what is real and correct to if done. The context
and the construction of the image about the young person and their influence in the public opinion are
observed keeping in mind that the disputes of power are present and being constructed mainly by the
communication. Thus, we affirm the need to encourage criticism by consuming information and the
importance of encouraging the discussion of youth issues to change the image of young people in social
vulnerability.
Keywords: Youths; Journalism; Social Communication; Discourse; Capitães da Areia;

1.

INTRODUÇÃO

O escritor baiano, Jorge Amado, em 1937, demonstrou a realidade política e
econômica do Brasil, que reverbera até 2018. O autor transmite,
despretensiosamente, uma crítica à sociedade baiana, e de certa forma, à sociedade
brasileira. Ele apresenta as similaridades daquela época com os dias de hoje por meio
do enfoque na falta de preocupação com as raízes dos problemas sociais. A temática,
em suma juvenil, foi focalizada sob o conceito do realismo socialista, que traduziu, em
visão artística, a realidade de princípios como a luta de classes.
A leitura de Jorge Amado é um objeto de estudo para uma reflexão social do
jovem como sujeito de direito e da formação de discursos que alimentam contextos
sociais opressores e insensíveis às variáveis do meio. A narrativa coloquial utilizada
pelo autor apresenta uma visão diferente sobre o comum, dando destaque ao contexto
político e social.
Muitas vezes no romance há a existência de uma opinião oficial elaborada por
alguém ou algum meio que tenha a credibilidade ou a dignidade de possuí-la. Desse
modo, o objetivo do trabalho é justamente procurar perceber como a elaboração
desses discursos e imagens nas cabeças que consomem a informação, funciona no
âmbito da comunicação proposto pela trama do livro.
O maior exemplo de construção de discurso, nesse aspecto, é a construção da
imagem estigmatizada do jovem. As perspectivas apresentadas por Amado vão de
encontro ao que era difundido em sua época e o que é propagado até hoje. Ainda é
preciso uma atualização na estrutura de pensamento sobre o jovem. Falta
entendimento do indivíduo como humano portador de direitos básicos e, além disso,
é fundamental o apoio dos meios de informação a esse princípio.
A supervalorização da violência cometida deve sair do foco para que a análise
da situação social do jovem seja enxergada de modo amplo. Ecos de pensamento
permeiam, idealizadamente, soluções simples para problemas que exigem maior
complexidade. Os interditos deveriam ser adequados, no sentido de não difusão do
ódio, da opressão ou da luta propriamente dita, mas sim a compreensão dos fatos.
A subjetividade do enredo é o principal e a sensibilização é sutil e necessária.
O autor consegue transpor a visão estigmatizada do jovem com a criação de um
vinculo fraterno entre leitor e a história de cada menino. Ele enxerga na violência, no
crime e no amadurecimento forçado, uma história que merece ser ouvida, e revela o
lado humano em cada jovem que comete algum crime. E é justamente a fragilidade,
a responsável pela modificação dos olhares para um aprofundamento da questão
social.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A primeira parte do livro Capitães de Areia (AMADO, 1995), “Cartas à
Redação”, trata-se de um compilado de cartas e publicações escritas ao Jornal Folha
da Tarde por diversas personagens da trama da história. Alguns com certa presença
na sociedade baiana. Nessa introdução, as personagens que protagonizarão a história
são reveladas. Jorge Amado contextualiza a estrutura da sociedade a partir das
opiniões apresentadas.
O discurso da informação (GIORDANI, 2017) produzido pelo jornal é
constituído por uma colagem de vozes e sentidos que delimitam a forma como as

relações cotidianas se formam e configuram uma compreensão das situações
destacadas. Dentro deste quadro essa compreensão não é qualquer uma, e sim uma
construção baseada no imaginário social. Trata-se de dimensões de poder através da
criação de imagens sobre identidades e símbolos.
A mídia decide os temas que serão discutidos. Diz o que é importante e o que
não é. Chamando atenção para determinado assunto. Alguns autores citam a Agenda
Setting como uma perspectiva de construção da realidade.
O “pai” do agenda-setting, Maxwell McCombs considera que o poder dos
novos media em construírem, por exemplo, a agenda de uma nação é enorme
e constitui uma notável influência. Os meios de comunicação, escolhendo os
temas que vão destacar, estão a formular a agenda do público, pois será
acerca destes temas que incidirá o debate no espaço público, e estes serão
a base da formação da opinião pública. Tendo em conta que as primeiras
imagens que nos são dadas acerca de um determinado assunto vêm dos
“mass media”, aquilo que pensamos do mundo é baseado naquilo que os
“media” decidem contar-nos. Este pressuposto leva-nos a argumentar que as
prioridades dos “media” passem também a ser as prioridades do público.
(MIDÕES, 2008, p 11)

Essa teoria defende que o poder da mídia está no fato de que as pessoas
pautam seus conhecimentos sobre o mundo a partir daquilo que está incluso ou
excluído do seu conteúdo. O livro retrata isso entre os parênteses em cada carta.
Cinco pessoas escrevem cartas ao jornal diante de uma matéria de manchete
produzida e fixada na primeira página sobre a “infestação” de meninos de ruas que
estariam cometendo crimes e tirando o sossego da cidade.
Cada uma das pessoas que escreveu para o jornal e foi publicada, é tratada de
forma diferente. A reportagem tem um teor sensacionalista e visa fazer campanha
contra os menores infratores que ocupam as zonas urbanas. Cria-se uma identidade
de “chefe do bando” perigoso e sádico, ao mesmo tempo em que se demonstra a
inocência de outro menino, apenas pelo fato de pertencer à classe social mais alta.
Logo em seguida, a primeira carta que entra em pauta é a do Chefe de Polícia
que se abstêm da responsabilidade sobre esses jovens e culpa a falta de sentimentos
cristãos na criação deles. O contraste de argumentos é evidente ao fazer alusão à
religiosidade e propor como solução do problema social, a “extinção” dos meninos de
rua. Ele ainda exige uma ação por parte do Juiz de Menores e sua carta é publicada
na primeira página, associada a uma foto do Chefe de Polícia e acompanhada de “um
comentário elogioso”.
A segunda carta apresentada é a do Juiz de Menores que também se abstêm
de responsabilidade sobre os jovens e induz que o problema pode estar no
reformatório. Sua carta é publicada em uma coluna, com uma foto e um comentário
elogioso pequeno.
Aqui é visível que o jornal tem uma posição ideológica definida e contra os
menores infratores que vem a ser confirmada na última carta, que é a do Diretor do
Reformatório. Nesse momento do livro, analisa-se o poder que a mídia tem de
influenciar a forma como as pessoas podem pensar, já que a opinião pública é a
opinião daqueles que são dignos de possuí-la.
O jornal apresenta ao público uma lista de acontecimentos sobre o que é
necessário discutir. Nessa medida, também sugere como pensar, tendo em vista, que

é um referencial para a formação de opinião. Sendo assim, a verdade das pessoas
que dominam passa a se tornar uma verdade comum a todos (GIORDANI, 2015).
Uma das formas que o Jorge Amando usou para questionar a existência de
uma manipulação até sobre o assunto a se pensar, foi quando duas outras cartas de
denúncias são publicadas contra o Reformatório. Uma da mãe que, emocionalmente,
defende seu filho e denuncia os guardas pelo tratamento dado aos jovens, que
supostamente apanham, trabalham como escravos e são maltratados. Ela pede que
visitem o local e cita Padre Pedro como testemunha da sua denúncia. Sua carta é
posta na quinta página entre anúncios e sem foto.
Essa mudança de lugar atribui um valor informacional à notícia, pois está
relacionada com as significações dadas aos elementos em função da sua localização
em um todo (CARVALHO, 2010). Logo, a figura e voz da mãe são descaracterizadas
como relevantes e desvalorizada como denuncia até que o Padre manda uma carta à
redação dando crédito à denúncia feita pela mulher. Assim, a partir do princípio de
que a opinião de uma autoridade, mesmo que religiosa, é válida, o jornal indaga “Será
Verdade?”, e a coloca na terceira página, porém sem comentário.
Dentro da área da comunicação, (CARVALHO, 2010) confirma-se o argumento
que o campo midiático é autônomo em suas práticas sociais, e capaz de construir
discursos fechados e modelos imaginários que lhe conferem legitimidade.
Quando o jornal questiona a veracidade da denúncia, a última carta é escrita
pelo Diretor do Reformatório, cheia de ódio aos que denunciaram e cheia de agrados
aos que concordam com sua ação. A carta é publicada na terceira página, com uma
nota aceitando o convite da visita programada.
Essa carta é utilizada como estopim para a elaboração de uma matéria cuja
manchete confirma a linha editorial do jornal na realidade do livro. Nisso, a reportagem
sobre o assunto é publicada, com fotos do reformatório e elogios dizendo que este
seria um modelo de regeneração de jovens.
Encerra-se o “embate informacional” e o que se enxerga são abismos sociais
enfatizados pelos valores que atribuem significados e efeitos na formação das
subjetividades dos leitores. Além de todo esse contexto, destaca-se a nitidez de juízo,
dos que, ocupantes de posições de poder e legitimação, ou associados a eles, se
preocupam em estereotipar os jovens sem considerar a realidade social em que estão
inseridos.
Sendo assim, os sentidos das palavras veiculadas pela mídia, são dados como
representações dos meninos. Possuem caráter ideológico, pois acabam por reforçar
valores que podem contribuir para a construção de uma identidade negativa sobre os
jovens dessas condições. Definindo quem vai ser incluído ou excluído, por meio da
sua classe social ou relações politicas que exercem.
Discursos em forma de noticiários, e mais explicitamente em formato de
manchetes e matérias, como o exemplo do próprio livro, Capitães da Areia, promovem
o sentimento de perigo influenciado pela criminalidade e pobreza. O que é lido no
jornal provoca a dessensibilização da população diante da figura juvenil. Os
enunciados midiáticos pouco preocupados com as condições e variáveis do contexto
dos meninos são verdadeiros propagadores de violência. Criam-se grandes barreiras
entre os meninos e os que possuem certos privilégios.

Diante de toda essa construção negativa sobre o jovem, esquece-se de que
considera-los como sujeitos de direito e claramente não se evita o estereótipo da fase
da juventude como uma faixa-etária problemática.
Sendo tema de interesse público, a condição juvenil deve ser tratada sem
estereótipos e a consagração dos direitos dos/das jovens precisa partir da
própria diversidade que caracteriza a(s) juventude(s). Em termos políticos e
sociais, os e as jovens são sujeito de direitos coletivos. Sua autonomia deve
ser respeitada, suas identidades, formas de agir, viver e se expressar
valorizadas. (NOVAES, 2016, p. 5)

Segundo a Política Nacional de Juventude (NOVAES, 2016), a manutenção
dos estereótipos dificulta a ação política em prol dessa faixa etária. Assim, ser jovem
é uma condição social com características específicas e que se manifesta de
diferentes formas, segundo as condições históricas e sociais. É necessário evitar o
estereótipo de juventude problemática bem como a idealização no sentido de enxergála como a única protagonista da mudança. A juventude brasileira é fruto da sociedade
em que cresceu, logo para que esses jovens sejam atingidos é necessário que o Brasil
se preocupe em evoluir.
Acima de tudo, entender que a replicação de tal estigma pode ser agente
catalisador de ódio e violência, é essencial para alcançar a efetiva mudança. Pode
não ser coincidência que o Mapa da Violência 2016, demonstre que houve um
aumento de 700% de homicídios de jovens por arma de fogo, comparados ao ano de
1980. E segundo o Atlas da Violência, feito pelo IPEA – Instituto Econômico de
Pesquisa Aplicada, em 2017, negros e jovens são a parcela da população que mais
morre no Brasil. Ignorar essa realidade social trata-se de compactuar com a perda de
vidas. Cerca de 318 mil jovens foram assassinados no Brasil entre os anos de 2005 e
2015. E apenas em 2015, 31.264 homicídios tiveram como vítimas pessoas de 15 a
29 anos.
Os meios de comunicação associados à cultura são duas das grandes
ferramentas para a ruptura de subjetividades negativas diante da figura do jovem.
Para Abramo, há duas formas frequentes de se lidar com juventudes, uma delas é
associá-la a um referencial de sonho e ideal, e outra, à violência, problemas, crimes,
drogas, sexo. Por vezes, até a uma ameaça (ABRAMO, 1997, p. 29). A reprodução
desses discursos influencia diretamente as perspectivas criadas para as juventudes
existentes. As estruturas sociais reforçam o aspecto de juventude do futuro, entretanto
não proporcionam ao jovem o direito à vida. E quando se “concede” a vida,
negligencia-se a dignidade.
Um olhar sensível sobre a humanidade dessa parcela da população é
necessário. Ramos sugere algumas funções da comunicação que facilitariam o
entendimento do seu papel. Entre elas, aplicadas nesse contexto, destaca-se a função
de servir como instrumento de educação pública e formação cultural ampla. (RAMOS,
2005). O jornalismo é fundamental como forma de comunicar e propagar
pensamentos tendo a capacidade de influenciar diretamente as subjetividades dos
que consomem informação. Entre os papéis sociais que contribuem diretamente na
criação de ambientes democráticos e justos nas sociedades contemporâneas, está
um dos maiores desafios enfrentados pelo jornalismo atual: ser formador de políticas
sociais. Os dados demonstram e exigem políticas públicas efetivas voltadas para a

desestigmatização e proteção do jovem como sujeito de direito. O debate para solução
desse problema social deve ser ampliado. Estabelecer correlação da notícia com o
contexto social pautando-se na interpretação do que se é informado é uma das
alternativas ao alcance das perspectivas jornalísticas relativas ao ambiente social
juvenil.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todo poder se exerce através do discurso e uma das formas onde isso se
materializa é na construção da realidade dada pelo meio jornalístico. Quando se fala
de publicar informações em jornais, já está pressuposto maior credibilidade aos fatos.
Existe uma responsabilidade diante da veracidade e as formas como as mensagens
irão ser compreendidas, além de seus efeitos.
O olhar lançado sobre uma realidade social deve pautar-se tanto pelo contexto
inserido, quanto pelas suas causas e efeitos. Os meios midiáticos determinam um
recorte de acontecimentos e ideologias da vida cotidiana. Essa visão de mundo
construída é veiculada e carregada de um sentido que se manifesta como um poder
por meio da comunicação que valida à posse em suas opiniões. Há representações
de identidades que são feitas por meios dos discursos, mas que não necessariamente
são representações fiéis da realidade, ou levam em conta o contexto do objeto.
Dessa forma, elementos podem ser transformados ou distorcidos de acordo
com os interesses de quem detêm o poder. A agenda selecionada acaba definindo o
que é importante ou não ganhar espaço no meio midiático. Além de determinar de que
maneira o sujeito em questão irá ocupá-lo.
Enquanto prática de comunicação específica do jornalismo, a redução dos
espaços de esclarecimento e emancipação é substituída pela ampliação e difusão de
uma figura violenta. Quando não estão enxergando o jovem como potencial
consumidor, as constantes notícias relacionadas à criminalidade juvenil ajudam na
manutenção deste padrão. A reprodução desse modelo e a sua repercussão em
dados comprovam que no Brasil quem mais morre são jovens negros e pobres. A
denúncia é clara. Há uma irresponsabilidade na forma como a comunicação tem
levantado essa questão, indicando em seus enunciados, o jovem como causador de
perigo, e não como sendo a própria vítima.
Assim, o desenvolvimento do senso crítico e o exercício de se pôr no lugar no
do outro observando a sua realidade, isento de ódio e adepto a um olhar sensível e
humano, é o principio da mudança que pode começar de diversas formas. Como Jorge
Amado destaca, a revolução é uma prática e uma família, e como já dito, da mesma
forma que um discurso pode distorcer uma realidade, ele também possui a capacidade
de transformá-la. Vidas ainda pode ser resignificadas.
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RESUMO
O objetivo desse estudo foi analisar a assistência de enfermagem na incontinência urinária por
meio de uma revisão bibliográfica, realizada nas bases de dados DEDALUS, SciELO, MEDLINE e
LILACS no período de 2012-2017. A assistência de enfermagem na incontinência urinaria segundo os
estudos demonstra que o profissional de saúde deve estar atento e comprometido em resgatar a
autoestima de seus pacientes, orientando e intervindo quando necessário, permitindo assim uma
melhoria na qualidade de vida do mesmo. Diante os resultados desta pesquisa mostram-se necessário
desenvolver pesquisas clínicas sobre o tratamento de incontinência urinária feito por enfermeiros,
visando o fornecimento de evidências cientificas para o embasamento dessa prática, uma vez que essa
é uma promissora área de atuação do enfermeiro.
Palavras-chave: Incontinência urinária; Cuidados de enfermagem; Revisão.

ABSTRACT
The objective of this study was to analyze the nursing care in urinary incontinence through a
bibliographic review, carried out in the data bases DEDALUS, SciELO, MEDLINE and LILACS in the
period 2012-2017. Nursing care in urinary incontinence according to the studies shows that the health
profesional must be attentive and committed to recovering the self-esteem of hispatients, guiding and
intervening when necessary, thu sallo wing an improvement in the quality of life of the same. In view of
the results of this research, it is necessary to develop clinical research on the treatment of urinary
incontinence by nurses, aiming to provide scientific evidence for the basis of this practice, since this is
a promising area for nurses to perform.
Key-words: Urinary incontinence; Nursing care; Review.

1. INTRODUÇÃO
A IU é definida como queixa de qualquer perda involuntária de urina, sendo
uma condição frequente na população em geral, acometendo cerca de 19% das
mulheres e 10% dos homens com mais de 60 anos. Sua ocorrência
aumentaextremamente com o avanço da idade frente a modificaçõesfuncionais e
estruturais no sistema urinário e com o comprometimento da independência funcional.
A incontinência urinária é considerada um problema comum que pode afetar pessoas
de todas as faixas etárias, contudo sua prevalência é maior na população feminina ¹.
Segundo estudos as pessoas que sofrem de incontinência urinariam muitas das
vezes se sentem constrangidas sobre o assunto preferindo então não falar sobre isso
com seus familiares, amigos ou até mesmo com um profissional de saúde convivendo
com essa situação sem mesmo procurar ajuda e considerando a situação normal. Tal
alteração acaba por afetar diversos aspectos da vida, não só o físico, como também
o social, psicológico, ocupacional, doméstico e sexual. A classificação da IU se dá de
acordo com seus sintomas, podendo ser classificadas em três tipos principais: a
incontinência urinária de esforço, quando ocorre perda involuntária de urina durante o
esforço ou exercício ou ao espirrar ou tossir; a hiperreexia detrusora idiopática,
caracterizada pela queixa de perda involuntária de urina acompanhada ou
imediatamente precedida por urgência; e a incontinência mista, quando há queixa de
perda involuntária de urina associada à urgência e também aos esforços, exercícios,
espirro ou tosse ².
Exames simples podem ajudar a (o) enfermeira(o) a identificar os fatores de
risco para a IU na população, assim como uma anamnese de enfermagem detalhada
com a realização de uma simples pergunta: você perde urina quando tosse, espirra
ou quando sente forte desejo de urinar? Muitas vezes por falta de informação do
profissional, ou de um exame físico completo, ou anamnese que identifique ao menos
os fatores de risco, ou até de uma atenção sistematizada, surgem os obstáculos para
o diagnóstico precoce da IU ³.
As atividades físicas podem aparecer como causadoras de IU, especificamente
as que requerem esforço, podendo ser intensificadas pelo processo de
envelhecimento, tendo em vista o dano muscular e a fadiga ao assoalho pélvico, além
do aumento da pressão abdominal e deficiência hormonal ¹.
Os índices de prevalência da IU na mulher podem variar, porém vários fatores
podem contribuir para o aumento da prevalência. Entre esses fatores, idade é um dos
mais importantes. Mulheres com idade entre 50 e 54 anos têm quase 02 vezes mais
chances de ter incontinência grave em comparação com mulheres com idade inferior
a 40 anos. O hábito de vida e de saúde desenvolvidos ao longo dos anos ainda serem
controversos quanto à sua real influência no surgimento da incontinência urinária,
trabalhos apontam que as modificações em tais hábitos podem contribuir para a
minimização dos sintomas através da reabilitação do trato urinário inferior 4.
A IU definida como perda involuntária de urina atualmente pela
InternationalContinenceSociety (ICS), vem sendo tratada como um problema de social
e de higiene, valorizando a queixa das pacientes, sendo que a definição anterior
necessitava uma observação clínica do problema. De acordo com a Sociedade
Brasileira de Urologia (SBU) existem quatro tipos de incontinência urinária, sendo a
contínua, quando há perda constante de urina, a paradoxal ou por transbordamento,
quando a bexiga fica muito cheia, por incapacidade de ser esvaziada, transborda e

goteja pela uretra, por urgência, onde está associada a um desejo forte, súbito e
inadiável de urinar, não dando tempo de chegar ao banheiro, sendo chamada também
de urge-incontinência e a IU de esforço ou estresse, quando há perda de urina ao
tossir, espirrar ou aos esforços 5, 6. A incontinência urinária é relativamente frequente
em idosos, causada por fatores que abrangem deficiência físicas e cognitivas,
inflamações no trato urinário, estados de estresse ou uso de medicamentos gerando
alterações no controle miccional.
A ação da enfermagem é, portanto, fundamental para amenizar os transtornos
ocasionados por esse quadro, de forma a garantir a prevenção e promoção à saúde
do idoso. O objetivo desse estudo foi analisar a assistência de enfermagem na
incontinência urinária por meio de uma revisão bibliográfica.
2. MÉTODO
Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, do tipo revisão da literatura, de
abordagem qualitativa, por meio da identificação, leitura e síntese dos resultados de
artigos científicos. A busca desses artigos foi realizada em janeiro e fevereiro de 2018,
quando dentre 76 artigos da Biblioteca Digital da USP (DEDALUS), foram
selecionados 37; dentre 121 artigos da ScientificElectronic Library Online (SciELO),
foram selecionados 24; dentre 27 artigos da Medical LiteratureAnalysisandRetrieval
System Online (MEDLINE), foram selecionados 16; e finalizando, dentre 51 artigos da
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), foram
selecionados 22, utilizando-se os descritores:Incontinência urinária; Cuidados de
enfermagem; Revisão
A busca totalizou 99 publicações, sendo que destas apenas 67 estavam
disponíveis na íntegra nas bases de dados selecionadas. Após isso, procedeu-se à
análise crítica dos artigos, com base nos critérios de inclusão: estudos que
abordassem especificamente a temática proposta; artigos disponíveis na íntegra nas
bases de dados selecionadas; em língua portuguesa; e publicados nos últimos seis
anos (2012- 2017). Foram critérios de exclusão, as publicações veiculadas apenas
em seu resumo; além dos artigos duplicados nas bases citadas; e publicações do tipo,
editoriais, notas ao editor, ou a ausência do artigo na íntegra onlineassim como a
completa ausência dos descritores citados anteriormente.
Após leitura dos títulos, resumos, palavras-chave, excluindo-se os artigos
repetidos, chegou-se a um número de 14 artigos. Em seguida, foi realizada leitura dos
artigos selecionados, constatando-se que seis destes atendiam aos critérios de
inclusão/exclusão estabelecidos, sendo estes os finalmente selecionados para o
estudo, e que estão a seguir discutidos.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os seis artigos a seguir, foram detalhadamente analisados, em relação ao ano
de publicação dos artigos, pode-se considerada atualizadas, com publicações a partir
de 2012. A síntese das publicações está descrita no Quadro 1.

Autores / Ano
OLIVEIRA, et al
(2012)

Objetivo
Apontar as principais causas
da incontinência urinária e as
formas de tratamento,
enfatizando a participação do
enfermeiro nas manobras
comportamentais, que são o
tratamento de início para
quem já possui o diagnóstico
correto.

SILVA & D’
ELBOUX, (2012)

Verificar quais são as
estratégias utilizados pelos
enfermeiros para o manejo da
incontinência urinária (IU) em
idosos.

LOCKS, (2013)

Estimar a prevalência e fatores
associados da incontinência
urinária em mulheres idosas
hospitalizadas e identificar as
estratégias de assistência e
educação em saúde utilizadas
por suas equipes de
enfermagem.

NELSON &
DUARTE, (2013)

Elucidar a conduta da
enfermagem no cuidado ao
idoso com incontinência
urinária.

Principais resultados / Fatores de
risco
Foi identificado que a prevalência da IU
em mulheres é descrita diferentemente
em várias literaturas, bem como sua
incidência no Brasil e no mundo.
Sabemos que é um problema de saúde
pública e que merece atenção, na
atenção primária é onde podemos
detectar o problema e estruturar ações
para prevalência, bem como atuar e
relatar cada vez mais as dificuldades
encontradas, pois só assim as
pesquisas neste segmento terão mais
importância para a opinião pública.
Foram encontradas 186 publicações, e
após a exclusão daquelas com
duplicidade e a leitura cuidadosa dos
trabalhos na íntegra, a amostra
constituiu-se de sete artigos. A maior
parte das pesquisas aborda a
incontinência urinária de uma maneira
geral, sem caracterização quanto ao
seu tipo ou queixas presentes nos
sujeitos da pesquisa. Apenas um
trabalho referia-se ao manejo de
incontinência urinária em idosos com
demência e outro especificou o tipo
(bexiga hiperativa).
Como resultado, foram estabelecidas
quatro categorias, a saber: Falta de
preparo e formação dos enfermeiros;
Desafios
para
assistência
de
enfermagem; Fralda geriátrica: solução
ou problema?; Incontinência Urinária
como um tabu a ser vencido.
Encontrou-se
ainda
uma
alta
prevalência de incontinência urinária
(70,16%), sendo mais frequente a
decorrente de esforço.
A incontinência urinaria é um sintoma e
não uma doença, desta forma, o
enfermeiro deve agir diretamente na
prevenção de novos casos de
incontinência,
melhorando
as
condições dos idosos incontinentes
através de cuidados básicos de
higiene, na educação para o controle
miccional e na prevenção de lesões no
períneo, favorecendo um ambiente
adequado, para manter a continência,
conservando o idoso seco e evitando
outras complicações.

CASAGRANDA, et
al (2015)

VALENÇA, et al
(2016)

Identificar e analisar a
produção científica sobre a
assistência de enfermagem,
contribuindo com a qualidade
de vida do idoso. Revisão
integrativa com os descritores
qualidade de vida; idoso;
assistência de enfermagem,
nas bases de dados SciELO,
LILACS e BDENF.

Verificar os principais cuidados
de enfermagem ao paciente
com incontinência urinária,
fornecendo de forma sucinta
conhecimentos fundamentais
para esse cuidado à luz da
literatura publicada.

Foram encontradas seis publicações
que atenderam aos critérios de
inclusão, cinco escritas em português e
uma em espanhol, sendo todos os
artigos divulgados em periódicos. Por
meio da leitura dos artigos na íntegra,
verificou-se que todos falam sobre
qualidade de vida em idosos com
alguma patologia crônica, e estes
foram agrupados na seguinte temática:
assistência de enfermagem a idosos
com doenças crônicas, objetivando a
qualidade de vida dessa população.
Foram encontradas 13 publicações, e,
após as exclusões pertinentes e leitura
cuidadosa dos trabalhos na íntegra, a
amostra constituiu-se de oito artigos. A
pesquisa congregou cuidados relativos
à promoção da educação em saúde,
ações de apoio psicoemocional,
tratamento
comportamental
com
estratégias conservadoras e não
invasivas de adaptação e reabilitação,
além dos cuidados secundários ao
planejamento da sistematização da
enfermagem.

Os distúrbios de micção na mulher estão relacionados com alterações da
bexiga e ou/ uretra, nos esfíncteres, ocasionando um quadro de incontinência urinária
(IU), assim o organismo conta com a urina para excretar produtos que devem ser
eliminados para o meio exterior. O reflexo da micção consiste em um ciclo completo,
único de aumento progressivo e rápido da pressão, em duas fases, ou seja,
enchimento e esvaziamento, onde há um retorno da pressão aos tônus basais da
bexiga, que só ocorrerá quando a bexiga se encher e o reflexo de micção ficar mais
intenso, provocando a saída da urina. Algumas mudanças funcionais parecem ocorrer
na bexiga e na uretra da mulhercom o tempo, contrações involuntárias do músculo
detrusor, diminuição da pressão uretral máxima e do comprimento funcional da uretra
e diminuição da complacência vesical, devido aos fatores que influenciam o risco para
tal. Os fatores de risco para IU são: idade, trauma do assoalho pélvico, fatores
hereditários, raça, menopausa, obesidade, doenças crônicas, uso de alguns
simpaticomiméticos e parassimpaticolíticos, constipação, tabagismo, consumo de
cafeína e exercícios intensos na região abdominal.
Segundo estudos a enfermagem pode auxiliar no diagnóstico e controle da
perda urinária contribuindo na qualidade de vida dos pacientes, uma de suas
contribuições esta relacionado aos exames simples que identificam os fatores de
risco, como a anamnese e uma simples pergunta: Você perde urina quando tosse,
espirra ou quando sente forte desejo de urinar? Ajudando assim a determinar as
intervenções de enfermagem a serem adotadas e a detectar o diagnóstico precoce.
Para que a terapia comportamental seja eficaz, é preciso que o enfermeiro encoraje o
paciente e dê apoio, pois a terapia não melhora rapidamente podendo o paciente
desistir. O acompanhamento possibilita que a equipe de enfermagem responda as

suas perguntas e dúvidas referentes ao seu tratamento e lhe dê toda a assistência
necessária para uma melhora do seu quadro clínico. Alguns pontos devem fazer parte
da anamnese e observação do enfermeiro quando atende pacientes incontinentes,
entre eles: IU de esforço, Urge Incontinência, IU por transbordamento, IU contínua, IU
mista 5.
No que se refere às estratégias para tratamento de incontinência urinária
efetuadas por enfermeiros dentre os seis estudos aqui apresentados três desses
estudos abordam o tratamento conservador, que incluem exercícios físicos, terapia
comportamental, modificações no estio de vida, ajustadas de acordo com o
comportamento individual, que têm como objetivo reduzir os fatores de risco
associados ao desenvolvimento de incontinência urinária em idosos 9. Por outro lado,
alguns autores concordam que deve ser realizada, já que muitos idosos restringem a
ingesta hídrica com o objetivo de reduzir a produção de urina e consequentemente a
incontinência Urinária. Entretanto, a sua redução torna a urina mais concentrada, o
que pode contribuir para a infecção do trato urinário (ITU) e para a constipação
intestinal, importantes fatores de risco para incontinência urinária em idosos 10.
De acordo com alguns autores, um programa de fortalecimento da musculatura
do soalho pélvico inclui a identificação da musculatura do soalho pélvico pelo idoso,
treinamento de força por meio da contração dessa musculatura, com o objetivo de
promover redução dos episódios de perda urinária. O cateterismo vesical intermitente,
por exemplo, pode ser utilizado naqueles idosos que apresentam hipocontratilidade
do músculo detrusor da bexiga e dificuldade de esvaziamento vesical com retenção
urinária. Prática de exercícios físicos auxilia na manutenção de uma boa mobilidade.
Ela favorece o acesso dos idosos ao banheiro e, assim, contribui para a redução da
perda involuntária de urina frente à urgência ¹.
Referindo-se à mobilidade e à independência da pessoa idosa, dados segundo
estudos levantados com idosos institucionalizados mostraram que a prevalência de IU
foi de 57% entre os idosos acima de sessenta (60) anos, havendo correlação entre IU
e imobilidade, chegando a 95% dos casos inatividade e a dependência podem trazer
como consequência o sobrepeso ou a obesidade, que também apareceram como
fatores de risco para a IU 11. Apesar de não se ter encontrado relação estatisticamente
significativa entre a prática e a intensidade de exercícios físicos e a IU, acredita-se
que os maiores índices de incontinência urinária por esforço encontrados se deveram
ao fato de se tratar de um grupo com uma população ativa, independente e
relativamente praticante de alguma atividade física, hábitos comuns encontrados entre
mulheres com perdas aos esforços. Ainda sobre os hábitos alimentares, o consumo
inadvertido de cafeína parece ter relação direta na função detrusora, sendo
considerado um irritante vesical e tendo associação significativa com a IU. Outros
hábitos de vida também podem apontar relação com a IU. Especificamente o
tabagismo, pois a interferência da nicotina na contração do detrusor e a ocorrência de
tosse crônica em fumantes poderiam ser levantadas como causadoras de perdas
urinárias. Em uma pesquisa específica, observou-se que 33,33% dos indivíduos com
queixas urinárias apresentavam hipertensão arterial e destes, 38,1% faziam uso de
diuréticos. Observou-se ainda nesse estudo que as mulheres com HAS tinham 3,8
vezes mais chances de desenvolver IU 12. Neste sentido, estudos apontam para uma
necessidade crescente do incremento das ações de enfermagem junto ao paciente
hospitalizado, visto os altos índices de prevalência de IU encontrados. Tais ações de

enfermagem devem ser individualizadas, voltadas para o ensino do autocuidado,
contemplando as necessidades de cada paciente. Além disso, deve ser capaz de
estimular o despertar da consciência e do comprometimento com o tratamento,
culminando na melhora da autoestima, da autonomia e da recuperação da continência
4
.
O conjunto de alterações fisiológicas e patológicas vivenciadas pelos idosos
culmina com a crescente dependência, a qual se traduz por uma necessidade de ajuda
indispensável para a realização das atividades elementares da vida. O cuidado de
enfermagem é múltiplo e dinâmico; as ações são planejadas para atender sob vários
âmbitos da saúde, inclusive à saúde do idoso, enfocando as necessidades,
promovendo e restaurando o bem-estar físico, psíquico e social e, ao mesmo tempo,
gerando oportunidades de viver dignamente 7.
Estudos demonstram a necessidade da enfermagem agir mais ativamente na
promoção de cuidados que propiciem a troca de experiências e vivências em busca
do alívio das ansiedades e autoconfiança. Entende-se que apreensão e
implementação das estratégias educativas e de suporte psicoemocional apresentadas
possam auxiliar na aquisição de conhecimentos por parte do paciente incontinente e
cuidador para a tomada de decisão quanto aos comportamentos e atitudes de saúde
seguros e ajustados às necessidades geradas pela incontinência, além de subsidiar o
planejamento de ações de enfermagem voltadas para os processos de
reconhecimentos de fatores de risco envolvidos e de adaptação e reabilitação do
incontinente, favorecendo uma atuação holística desse profissional 13. Outro estudo
abordou a Sistematização da assistência de enfermagem com abrangência ao
planejamento de cuidados individualizados e direcionado às necessidades do
paciente incontinente enfatizando a importância do estabelecimento da rede de apoio
ao enfrentamento dessa condição, em particular a presença da família. Foram
mencionadas ações de enfermagem para identificação de sintomas urinários e
tomada de decisão terapêutica compartilhada com o paciente. A necessidade de uma
assistência com base em processos de enfermagem é ressaltada, uma vez que
favorecem o cuidado individualizado, consideram o ser em sua totalidade e refletem a
excelência por parte da enfermagem com seus pacientes 3,14.
No que diz respeito às características da IU, não há consenso na literatura
sobre a frequência e a quantidade da perda urinária, uma vez que é consequente a
diversos fatores, tais como o tipo de IU, o estado de saúde do sujeito, comorbidades,
grau de dependência funcional, entre outros, segundo um dos estudos aqui
apresentados 61,5% dos entrevistados referiram perda de urina diversas vezes ao dia
em pequena quantidade. Resultados semelhantes foram obtidos em estudo com
idosas institucionalizadas. Em investigação internacional, os autores descreveram
que 31,8% das idosas perdiam urina diversas vezes ao dia. Outro estudo realizado
com 148 idosos em acompanhamento ambulatorial mostrou que 16,7% dos idosos
referiam perder urina menos do que três vezes por semana, 12,5% diariamente e 4,2%
de três a seis vezes por semana ²,15. O impacto da IU na vida diária foi considerado
pela maioria dos participantes como muito grave, apesar do predomínio de relatos de
perda em pequena quantidade de urina. O mesmo também encontrado em estudo
internacional onde 81,0% dos idosos relataram grande impacto na qualidade de vida
decorrente das perdas urinárias. Esta perda causa uma interferência negativa na vida
diária dos idosos, vinculada à perda da independência para frequentar festas de

família, igreja, mercado, entre outros locais, frente ao medo e vergonha de perder
urina e exalar odores característicos. As situações mais frequentes em que ocorre a
perda urinária, antes de chegar ao banheiro e aos esforços, sugerem a presença de
IU tipo urge-incontinência e IU aos esforços na maioria dos idosos entrevistados,
confirmando achados nacionais e internacionais quanto aos tipos mais comuns de IU
na velhice. A principal causa da IU tipo urgeincontinência está relacionada ao aumento
da frequência de hiperatividade detrusora, de acordo com estudos sobre a avaliação
urodinâmica em idosos 8, 16.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em relação à assistência de enfermagem na incontinência urinaria os estudos
apontam grande ocorrência de IU na população, mas poucos são os estudos que
mencionam o tratamento por enfermeiros, apesar do comprovado impacto na vida dos
paciente. Diante desse quadro, mostra-se necessário desenvolver pesquisas clínicas
sobre o tratamento de incontinência urinária feito por enfermeiros, visando o
fornecimento de evidências cientificas para o embasamento dessa prática, uma vez
que essa é uma promissora área de atuação do enfermeiro. O profissional de saúde
deve estar atento e comprometido em resgatar a autoestima, as relações pessoais,
físicas e sociais de seus pacientes, orientando e intervindo quando necessário,
permitindo assim uma melhoria na qualidade de vida dessa população. Com isso
diante do exposto, nota-se a importância do enfermeiro no diagnóstico correto e
tratamento do paciente com incontinência urinária. Pretendeu-se também com este
trabalho proporcionar ao leitor, a importância de se diagnosticar e tratar o quanto
antes, pois desse modo torna-se exigente manter a qualidade no atendimento a esse
público, por meio da organização de serviços de saúde em diferentes níveis de
complexidade assistencial, garantindo-lhe medidas de promoção de saúde que
supram suas necessidades, proporcionando-lhe mais independência e bem-estar.
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi identificar os direitos a saúde da mulher por meio de uma revisão
bibliográfica, realizada nas bases de dados DEDALUS, SciELO e LILACS no período de 2005-2017.
Os direitos a saúde da mulher devem ser compreendidos de forma integral, envolvendo assuntos
voltados desde a parte clínica, reprodutiva, psiquiátrica, oncológica, preventiva, políticas públicas,
planejamento familiar, violência e a discriminação no trabalho. Diante os resultados desta pesquisa
existem a necessidade de mais pesquisas nesta temática para então ampliar assuntos voltados ao
direito a saúde da mulher pois atualmente existem ações fragmentadas dos programas e campanhas
tradicionais, não repercutindo na melhoria do atendimento às mulheres.
Palavras-chave: Direitos das mulheres; Direito à saúde; PAISM/SUS; Saúde da Mulher.

ABSTRACT
The objective of this study was to identify the women's health rights through a bibliographical
review, through an integrative review, carried out in the databases DEDALUS, SciELO and LILACS in
the period 2005-2017. Women's health rights must be comprehensively understood, involving issues
ranging from the clinical, reproductive, psychiatric, oncological, preventive, public policy, family
planning, violence and discrimination at work. Given the results of this research there is a need for more
research in this area to expand issues related to the right to women's health since there are currently
fragmented actions of traditional programs and campaigns, not affecting the improvement of women's
care.
Key-words: Women's rights; Right to health; PAISM / SUS; Women's Health.

1. INTRODUÇÃO
Saúde é o direito de todos e dever do estado, frase essa contida na Constituição
Brasileira, porém na realidade de cada cidadão brasileiro essa representação social
se difere, com isso o interesse pelo tema ‘saúde da mulher’ cresceu no país não
apenas nos espaços acadêmicos, mas também na maioria dos movimentos sociais
organizados. No processo de abertura política, sanitaristas, psicólogas e sociólogas
representantes dos grupos de mulheres, pesquisadores universitários e profissionais
da saúde iniciaram, em 1983, parceria com o Ministério da Saúde para elaboração de
propostas de atendimento à mulher que garantissem o respeito a seus direitos de
cidadã, o que resultou, por parte do Estado, em resposta às reivindicações, no
Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), oficializado pelo
Ministério em 1984 ¹.
O PAISM foi pioneiro, até mesmo no cenário mundial, ao propor o atendimento
à saúde reprodutiva das mulheres, no âmbito da atenção integral à saúde, e não mais
a utilização de ações isoladas em planejamento familiar. Por essa razão, os
movimentos de mulheres reivindicaram a sua implementação ². A adoção do programa
representou uma etapa importante de reconhecimento dos direitos reprodutivos das
mulheres, mesmo antes que essa expressão ganhasse os diversos foros
internacionais de luta. Na atenção à saúde das mulheres, compreendemos a
integralidade como a concretização de práticas de atenção que garantam o acesso
das mulheres a ações resolutivas construídas segundo as especificidades do ciclo
vital feminino e do contexto em que as necessidades são geradas. Nesse sentido, o
cuidado deve ser permeado pelo acolhimento com escuta sensível de suas
demandas, valorizando-se a influência das relações de gênero, raça/cor, classe e
geração no processo de saúde e de adoecimento das mulheres ³.
Nos últimos anos, a mulher brasileira viveu diversas transformações físicas,
comportamentais e com isso está cada vez mais consciente de seus direitos de
cidadã. Cabe destacar, nessa afirmativa, que falar em direitos é remeter à ideia de
conquista, visto que a luta por padrões melhores de vida só veio a concretizar-se
internacionalmente a partir do reconhecimento, em 1948, da Declaração Universal dos
Direitos Humanos. Mediante a adoção de inúmeros tratados internacionais voltados
para a proteção de direitos fundamentais, o documento influenciou a legislação de
vários países – o Brasil entre eles – a eliminar todas as formas de discriminação que
pudessem comprometer os direitos humanos ¹.
No contexto atual, a política de assistência à saúde da mulher continua sendo
construída, sendo preciso uma mobilização dos diversos agentes públicos e sociais
na implementação de novas políticas públicas de saúde dirigidas às mulheres no
Brasil, levando-se em consideração como foi construída a trajetória que atualmente a
caracteriza As mulheres passaram a expor suas reivindicações: direito à procriação,
sexualidade e saúde, planejamento familiar, discriminação do aborto, democratização
da educação para a saúde e outras medidas entendidas na esfera da saúde pública e
não do ato médico 1,4.
Consequentemente, a adoção do PAISM representou, sem dúvida, um avanço
significativo em direção ao reconhecimento dos direitos reprodutivos das mulheres,
mesmo antes que essa expressão ganhasse os diversos foros internacionais de luta.
Diante disso o objetivo desse estudo foi identificar os direitos a saúde da mulher por
meio de uma revisão bibliográfica.

2. MÉTODO
Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, do tipo revisão da literatura, de
abordagem qualitativa, por meio da identificação, leitura e síntese dos resultados de
artigos científicos. A busca desses artigos foi realizada em janeiro e fevereiro de 2018,
quando dentre 36 artigos da Biblioteca Digital da USP (DEDALUS), foram
selecionados 17; dentre 42 artigos da Scientific Electronic Library Online (SciELO),
foram selecionados 24; e finalizando, dentre 21 artigos da Literatura Latino-Americana
e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), foram selecionados 09, utilizando-se os
descritores: Direitos das mulheres; Direito à saúde; PAISM/SUS; Saúde da Mulher.
A busca totalizou 99 publicações, sendo que destas apenas 50 estavam
disponíveis na íntegra nas bases de dados selecionadas. Após isso, procedeu-se à
análise crítica dos artigos, com base nos critérios de inclusão: estudos que
abordassem especificamente a temática proposta; artigos disponíveis na íntegra nas
bases de dados selecionadas; em língua portuguesa; e publicados nos últimos doze
anos (2005- 2017). Foram critérios de exclusão, as publicações veiculadas apenas
em seu resumo; além dos artigos duplicados nas bases citadas; e publicações do tipo
notas ao editor, ou a ausência do artigo na íntegra online assim como a completa
ausência dos descritores citados anteriormente.
Após leitura dos títulos, resumos, palavras-chave, excluindo-se os artigos
repetidos, chegou-se a um número de 17 artigos. Em seguida, foi realizada leitura dos
artigos selecionados, constatando-se que sete destes atendiam aos critérios de
inclusão/exclusão estabelecidos, sendo estes os finalmente selecionados para o
estudo, e que estão a seguir discutidos.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os sete artigos a seguir, foram detalhadamente analisados, em relação ao ano
de publicação, pode-se considerar que grande parte é atualizado, uma vez que a
maioria foram publicados a partir de 2009. A síntese das publicações está descrita no
Quadro 1.
Autores / Ano

SANTOS, (2009)

PEDROSA, (2009)

Principais resultados / Fatores de
risco
Abordar a saúde da mulher Foi identificado que a trajetória das
através de uma revisão de mulheres nas políticas de saúde,
literatura na perspectiva das culminou com a implantação do
políticas
de
saúde, Programa de Assistência Integral à
considerando-se que, percorrer o Saúde da Mulher PAISM
caminho
dessas
políticas,
também é buscar compreender o
processo
atual
que
as
caracteriza.
Objetivo

Auxiliar mulheres em situação de Construiu-se o guia da mulher com ações
violência e profissionais de saúde de promoção dos direitos, a partir do
a compreender o problema e nele diálogo com mulheres de uma
intervir a partir da realidade comunidade em oficinas participativas. A
local.
construção do guia foi norteada pela
perspectiva do construcionismo social,
que compreende a violência de gênero
como fenômeno coletivo.

BRAGA, (2009)

COELHO,et al
(2009)

LEITE, (2009)

HENRIQUE, (2013)

LIMA, (2015)

Estudar a intersecção dos Foram entrevistadas 10 mulheres
Programas de Saúde da Família cadastradas na unidade de Saúde da
(PSF) e Saúde da Mulher com o Família de Areia Branca, no município de
Programa Bolsa Família (PBF), e Santos, e que também são beneficiárias
avaliar as condicionalidades do do Bolsa Família.
PBF que incidem a saúde da
mulher interferem na sua
percepção de saúde como um
direito.
Proporcionar
reflexão
e Integralidade constituiu o eixo teórico, e o
discussão sobre o cuidado à material empírico foi produzido por meio
saúde das mulheres e identificar de oficinas de reflexão e analisado pela
aspectos que fragilizam ou técnica de análise de discurso. A equipe
potencializam a integralidade.
multiprofissional reconhece que as
mulheres usuárias enfrentam situações
de desigualdades de classe e de gênero,
além de se submeterem a relações
desiguais e autoritárias no serviço.
Aborda a trajetória dos direitos Foi realizado um levantamento histórico
femininos em saúde no Brasil, do das iniciativas mais amplas do poder
período pós-guerra até os dias público no âmbito da saúde da mulher e
atuais com foco na saúde da implantação de ações voltadas para
materna.
assistência à gravidez, ao parto e
puerpério, de estímulo à amamentação, e
de medidas dirigidas às mulheres durante
o período reprodutivo.
Estudar o direito fundamental a Foi apresentado uma proposta de
saúde da mulher negra no Educação em Direitos Humanos, sobre a
município de São Paulo
política pública de direito a saúde da
mulher negra nos planos nacional,
estadual e municipal.
Identificar quais as ações e Na busca de ferramentas jurídicas que
serviços de saúde necessários embasam os direitos sanitários, foram
para garantir o direito a saúde encontradas normativas das quais foram
das mulheres parturientes e selecionadas e agrupadas nas seguintes
puérperas privadas de liberdade, categorias: Direito Humano à Saúde,
e como ele vem sendo garantido Direito da população privada de liberdade
no Distrito Federal.
à saúde e Direitos Sexuais e
Reprodutivos da Mulher: parto e
puerpério.

Na literatura, evidencia-se diversos movimentos sociais urbanos através da
presença expressiva de mulheres, frequentemente as análises ignoraram que os
principais atores dos movimentos populares eram, de fato, atrizes. A história destes
movimentos é também a da constituição das mulheres como novo sujeito coletivo, em
que estas deixam a esfera privada a que estavam confinadas e passam a atuar no
espaço público, levando para a esfera pública temas que recortam o espaço privado,
a exemplo da saúde. No que diz respeito às políticas públicas, as questões colocadas
pelos movimentos de mulheres, na passagem dos anos 1970 para 1980, coincidiram
com as demandas colocadas pelos movimentos sociais em seu conjunto e dizem
respeito à extensão da cidadania social e política, participação e acesso a bens e
serviços públicos, entre eles, os de saúde 5. A discriminação de questões diretamente

ligadas às mulheres envolve uma crítica à ação do Estado e à formulação de
propostas de novas políticas públicas que tenham como foco a mulher.
No âmbito do SUS, o PAISM define a política especial de atenção a ser
oferecida à população feminina. Seus princípios e diretrizes já foram adotados por
muitos municípios, porém a maioria deles ainda não dispõe de serviços de acordo
com as diretrizes estabelecidas pelo programa 6. O PAISM propõe que os serviços de
saúde devem dar assistência às mulheres em todas as suas necessidades de saúde,
em todas as fases de sua vida e de acordo com as características apresentadas em
cada fase. A qualidade do atendimento deve ser boa e adequada. Deve, ainda,
proporcionar a realização de atividades educativas que permitam às mulheres
deterem maior conhecimento sobre o seu próprio corpo – inclusive para melhor
vivenciarem a sua sexualidade, alertando-as acerca dos problemas mais comuns de
saúde e como viverem melhor ².
A saúde da mulher nas primeiras décadas do século XX se limitava somente a
demandas relacionadas à gravidez e ao parto. Nas décadas futuras outros programas
foram elaborados porem com uma visão restrita sobre a mulher, pois eram baseadas
na dimensão biológica e no papel social de mãe e doméstica, diante disso um dos
resultados foi a disseminação da assistência e o baixo impacto nos indicadores de
saúde da mulher. O argumento principal das mulheres era que as desigualdades nas
relações sociais entre homens e mulheres se traduziam também em problemas de
saúde que afetavam particularmente a população feminina, por isso era necessário
identificar e propor processos políticos que promovessem mudanças na sociedade e
consequentemente na qualidade de vida da população ³.
Nos princípios e diretrizes no PAISM, ações educativas, preventivas de
diagnostico, tratamento e recuperação faziam parte do novo programa para saúde da
mulher, que também englobava a assistência à mulher em clinica ginecológica, no
pré-natal, parto e puerpério, no climatério, em planejamento familiar, DST, câncer e
colo de útero e de mama, além de outras necessidades identificadas a partir do perfil
populacional das mulheres 7.
De acordo com estudos a implementação da política de saúde da mulher foi
avaliada por estudos que demonstraram a existência de dificuldades na implantação
dessas ações e, embora não se tenha um panorama abrangente da situação em todos
os municípios, pode-se afirmar que a maioria enfrenta ainda dificuldades políticas,
técnicas e administrativas. A partir de 1998 ocorreu mudanças no processo de
implantação do PAISM sendo considerada então prioridade do governo e ganhando
maior apoio a nível federal de administração ¹. Em 2004 o Ministro da Saúde Humberto
Costa lançou uma política nacional de atenção integral a Saúde da Mulher direcionada
a princípios e diretrizes, contendo três objetivos sendo eles: promover a melhoria das
condições de vida e saúde das mulheres brasileiras, mediante a garantia de direitos
legalmente constituídos e a ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção,
prevenção, assistência e recuperação da saúde em todo o território brasileiro: também
o de contribuir para a discriminação de qualquer espécie; e finalmente o de ampliar,
qualificar e humanizar a atenção integral a saúde da mulher no sistema único de saúde
5
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Segundo um estudo que objetivou resgatar usuárias do serviço a partir de suas
demandas, a principal limitação ou interdição da liberdade das mulheres constitui
também violência de gênero. A forma estereotipada de tratar a mulher segundo

atributos de gênero é determinante de uma inculcação cultural de dependência e
subordinação ao homem, responsabilizando-o pela sua proteção. Isso vai conferindo
poder sobre o corpo feminino, subjugando as mulheres às vontades dos “homens da
casa”, de modo que muitas vão incorporando e somatizando um esquema de
submissão ao poder masculino (grifos da autora) 3.
Para a mulher desempenhar suas atividades como trabalhadora, seria
necessário que ela desfrutasse do mais alto nível de saúde física e mental, incluindo
planejamento familiar e programas de assistência à saúde reprodutiva. Essa
problemática trouxe repercussões para as bases sociais e políticas e gerou, no setor
saúde, propostas mais abrangentes de atenção ao grupo materno-infantil, sendo
então implementadas ações públicas voltadas para maternidade e infância, o que
aprofundou a preocupação com o acesso aos serviços de saúde 8. Na saúde pública,
essa assistência foi, por muito tempo, voltada para a puericultura, que, em seu
desenvolvimento, introduziu tecnologias de controle da gestação, cuidado materno à
criança, controle pré-nupcial da saúde, entre outras iniciativas, como parte da prática
da rede de postos e centros de saúde e dos denominados clubes de mães. Somaramse então investimentos estatais nacionais e recursos internacionais no reequipamento
de instituições materno-infantis e na expansão de postos de puericultura, postos e
centros de saúde pública, maternidades e serviços de pediatria públicos e privados 4.
A partir da década de 1970, a despeito da crise na Previdência Social,
ocorreram demandas crescentes de atenção médica, valorizando-se investimentos na
assistência básica à saúde com a utilização de tecnologias simplificadas.
Mundialmente, o ideário da atenção primária à saúde, sob o marco da medicina
comunitária, propunha medidas voltadas para a reorganização dos serviços visando
à assistência precoce e contínua de cunho preventivo e curativo, com destaque para
a expansão e melhoria do primeiro nível tecnológico do setor. Assim, sob influência
desses dois processos, o Ministério da Saúde reformulou as diretrizes gerais da
assistência à saúde e também, em 1974/1975, a política nacional de saúde para o
grupo materno-infantil, oficializando-a por meio do Programa Materno-Infantil (PMI) 9.
Foram então formalizadas ações de assistência à gravidez, ao parto e puerpério, de
estímulo à amamentação, bem como medidas para espaçamento entre as gestações,
dirigidas a mulheres entre 15 e 49 anos, consideradas parte dos grupos mais
vulneráveis conforme critérios pautados no conceito de risco. Um dos objetivos dessas
ações era prevenir e tratar os agravos controláveis, por meio de tecnologias como
imunização, suplementação alimentar e acompanhamento de problemas menos
complexos do ponto de vista médico, como parasitoses, anemias, infecções urinárias,
hipertensão, visando, também, entre outros propósitos, à redução do número de
óbitos maternos. Nessa época, inúmeras clínicas e maternidades foram construídas
no Brasil, aumentando o número de leitos públicos e privados reservados ao cuidado
de problemas relacionados ao ciclo gravídico-puerperal.
O trabalho das parteiras/obstetrizes foi praticamente substituído pelo de
profissionais especializados, sobretudo médicos obstetras 10. Além de tratar da saúde
da mulher, esses profissionais tinham o dever de estimular a amamentação, relegada
a segundo plano com o processo de industrialização, que trouxe como consequência,
com a popularização do uso de leite em pó no aleitamento, altas taxas de mortalidade
infantil que associavam diarreia, desnutrição e desmame precoce1.

O direito à saúde é inerente a todo ser humano, este é assegurado na
Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 que traz as obrigatoriedades de
serviços do Estado e direitos humanos que assegurem a promoção, proteção e
recuperação da saúde. Esta Constituição também instituiu nosso Sistema Único de
Saúde (SUS) definido pelas diretrizes presentes na Constituição Federal 11,
“descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento
integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais; participação comunitária”.
Em relação a saúde da mulher em situação prisional foi realizado um
levantamento de normativas feito em um trabalho, onde se obteve o conhecimento da
Política Nacional de Atenção às Mulheres, que dá suporte para a reformulação das
práticas dentro do sistema prisional brasileiro, contribuindo para o respeito e garantia
dos direitos designados de gênero da mulher, levando em conformidade várias
temáticas, dentre elas a da saúde 12. Esta política dá maior visibilidade no que tange
à saúde da mulher, bem como a saúde da criança, propondo uma série de ações que
dá garantia a saúde da mulher, bem como no âmbito de sua maternidade. É
importante destacar que há um grande embate ao querer assegurar o direito à saúde
da população carcerária, pois ao mesmo tempo em que se tenta promover práticas
que venham a assegurar um mínimo de cidadania a eles, nos deparamos com as
dificuldades impostas pelo próprio modelo de sistema prisional que por muitas vezes
tendem a dificultar ações que preencham todas as lacunas de saúde desta população
7
.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em relação aos direitos a saúde da mulher foram identificados assuntos
relacionados a parte clínica, reprodutiva, psiquiátrica, oncológica, preventiva, políticas
públicas, planejamento familiar, violência até a discriminação no trabalho. No plano
teórico de assistência integral à saúde da mulher, há um inegável avanço,
principalmente em assuntos relacionados a saúde reprodutiva, cujo conceito vai além
da concepção pré-natal e de controle da natalidade, visto presumir atenção de forma
a integrar as demais patologias existentes em todas as fases da vida da mulher.
Partindo do pressuposto de que a atenção à saúde da mulher remete a um conjunto
de ações e procedimentos relacionados à identificação, diagnóstico e tratamento de
patologias, a aplicação prática do conceito de assistência integral, dentro dessa visão,
necessita de vontade política e de reorganização do próprio sistema de saúde.
Ocorreque, apesar desse avanço, o cotidiano do setor saúde tem demonstrado a
descontinuidade e falhas, avanços e retrocessos. Se no primeiro plano diz-se buscar
a garantia de atendimento integral, no plano prático ainda se reproduz ações
fragmentadas dos programas e campanhas tradicionais, não repercutindo na melhoria
do atendimento às mulheres. Para tanto, é necessário direcioná-las aos direitos de
cidadania visando o aumento do nível da qualidade da saúde. Além disso, através do
levantamento de normativas realizado nesse trabalho, obteve-se o conhecimento do
Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), sendo de vital
importância a participação de diversos segmentos sociais, profissionais do setor
saúde, para promover discussões sobre as ações desenvolvidas e implementar novas
estratégias para enfrentar a problemática da saúde da mulher no país. Conclui-se
ainda que a população feminina em privação de seus direitos a saúde é carente de
atendimento especializado, bem como são carentes de serviços de prevenção.
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RESUMO
Os avanços tecnológicos das últimas décadas caracterizam uma sociedade superficial e
totalmente dependente de aparatos digitais, colocando em questão os prós e contras de sua
implantação. É inegável que todos os recursos utilizados nos dias atuais, como celulares, tablets, smart
TVs, dentre outros que aperfeiçoaram tempo, possibilitando economias, abrindo portas para a
socialização, a busca de empregos e acesso ao conhecimento. Todavia, estas ferramentas, se não
estabelecidos limites, podem levar o usuário ao vício, modificando sua personalidade, convenientes
para si, facilitando a fuga da realidade em que vive e adentrando em mundo fictício e perigoso, pois
seu uso excessivo pode implicar em sintomas físicos e distúrbios psicológicos graves.
Palavras-chave: Internet. Compulsão. Dependência. Isolamento.

ABSTRACT
The technological advances of the last decades characterize a superficial society totally
dependent on digital apparatus, putting in question the pros and cons of its implantation. It is undeniable
that all the resources used today, such as cell phones, tablets, smart TVs, among others that have
improved time, allowing savings, opening doors for socialization, job search and access to knowledge.
However, these tools, if not established limits, can lead the user to vice, modifying their personality,
convenient for themselves, facilitating the escape of the reality in which they live and entering into a
fictitious and dangerous world, as their excessive use can imply physical symptoms and severe
psychological disorders.
Keywords: Internet. Compulsion. Dependency. Isolation.

1.

INTRODUÇÃO

Com base no cotidiano, uma grande parte da sociedade é influenciada pelas
multiplataformas de redes sociais existentes, como por exemplo, o Facebook, que
tornou se uma ferramenta de domínio sobre o comportamento de cada indivíduo.
Como de fato, as redes sociais estão presentes na vida pessoal quanto no ambiente
de trabalho, criando comportamentos pessoais diante da necessidade da utilização
desta mídia social.
No decorrer dos anos o número de usuários aumenta mundialmente de uma
forma significativa considerando a utilização dessa ferramenta e a importância que ela
representa para a vida no século XXI. A internet não é algo completamente novo. O
que é novo, todavia, é a intensidade, acessibilidade e disponibilidade com que essas
plataformas são utilizadas nas tecnologias possibilitadas pela web.
Com o advento da tecnologia de internet, o aumento de conteúdo consumido
virtualmente e por meio de outras tecnologias de mídia digital, se torna,
essencialmente, a matéria prima psicoativa da dependência, bem como, aspectos de
tolerância e abstinência envolvendo um estado de maior excitação e desconforto
psicológico e fisiológico quando separado da internet. Como objetivo, o presente
trabalho visa estudar como a internet e suas multiplataformas podem influenciar os
internautas a se tornarem cada vez mais usuário dessa ferramenta, fazendo com que
o indivíduo recorre aos poucos à dependência deste meio. Resultando em uma
constante mudança de comportamento na sociedade na qual está inserida.
Esta pesquisa justifica-se pelo aumento de pessoas que são influenciadas em
seu cotidiano pelo uso excessivo da internet, havendo uma grande transformação de
comportamento humano referente a cada indivíduo em meio à interação social.
Pessoas que a cada dia tornam-se dependentes da web mediante ao fato de não
conseguirem desconectar-se da tecnologia digital, fazendo com que haja uma
interferência em suas atividades do dia a dia.
O presente estudo tem como metodologia obter um índice maior de respostas
de pessoas que consideram e tomam ações de dependência em relação ao uso da
internet. A fim de atingir o público “consumidor”, isto é, a respeito daqueles que
consomem a tecnologia digital de forma incontrolável, com o intuito de mostrar que os
jovens são os mais atingidos por essa mudança de comportamento e de maior
dependência desta prática. Porém, pode haver pontos fracos na pesquisa, pois
algumas pessoas são dependentes desta prática, mas não consideram de fato
dependentes. Todavia, as respostas podem ser seguidas de acordo com o que cada
indivíduo acha que são na opinião deles, e não o que realmente de fato são.
1.1 A influência da internet no comportamento humano
As mudanças que vem ocorrendo em nossos hábitos quanto à utilização da
internet estão levando a refletir sobre a influência no cotidiano. Ninguém discute a
força das mídias sociais na mobilização e na velocidade com que replicam e
compartilham informações. O que de fato acontece é que o avanço tecnológico com
ferramentas de redes sociais potencializa de forma exponencial a criação e a
manutenção de relacionamentos com outras pessoas, transformando
significantemente na vida em sociedade.
No contexto tecnológico, de acordo com Baio e Oliveira (2003).

Estas tecnologias também podem transformar o pensamento e as atitudes,
ocasionando a reestruturação nas relações interpessoais. Na qual as
pessoas tendem a se relacionar mais pelas redes sociais e, tornando as
relações afetivas “pouco afetivas” e mais líquida, proporcionando ao indivíduo
ser exatamente quem quiser ser.

Essa revolução representa um fenômeno social e seu maior diferencial não está
somente na tecnologia ou nas próprias ferramentas e sim na mudança de
comportamento do consumidor. Ao longo do tempo as tecnologias foram
possibilitando novas formas de se relacionar e se comunicar a respeitos de interesses
comuns. Elas modificam nossas percepções e comportamentos assim como outras
tecnologias fizeram no passado.
No entanto, é levantada a hipótese de que estas redes são responsáveis por
estarmos construindo relacionamentos menos importantes, transitórios, efêmeros. De
fato, é bastante perceptível o aumento de velocidade e a quantidade de informações
e opções oferecidas. As relações humanas sempre se modificaram, modificam-se e
continuarão se modificando, assim como as tecnologias.
Skinner quando escreveu o capítulo “Por que os organismos se comportam”
deixou muito claro que
Estamos interessados, então, nas causas do comportamento humano.
Queremos saber por que os homens se comportam da maneira como o
fazem. Qualquer condição ou evento que tenha algum efeito demonstrável
sobre o comportamento deve ser considerado. Descobrindo e analisando
estas causas poderemos prever o comportamento; poderemos controlar o
comportamento na medida em que o possamos manipular (SKINNER,
1953/2007, p.24).

Portanto, ao falar de causas e efeitos, Skinner se refere às relações funcionais
associadas às mudanças nas variáveis (dependentes e independentes). Ou seja,
precisamos analisar quais as variáveis controladoras e/ou mantenedoras de
determinados comportamentos.
O comportamento nas redes sociais virtuais pode deixar de ser positivo quando
a pessoa perde a noção do espaço e do tempo. Uma possível causa/explicação para
o comportamento de acessar excessivamente as redes sociais pode estar relacionada
à facilidade de acesso à internet e à disponibilidade constante destas tecnologias, que
consequentemente disponibilizam o reforçamento de curto prazo por meio das redes
sociais, e que mantém a alta frequência do comportamento. Isso pode ocorrer também
em contextos em que o indivíduo quer se esquivar de situações aversivas,
funcionando então como reforço negativo.
As novas gerações, para Castells (2000), desenvolvem uma esfera
comportamental simbólica deixando de lado (“cara a cara”) como meio fundamental
para todo o ser humano. Nesta realidade têm aparecido casos de psicopatia
relacionados com o uso de redes sociais virtuais, sendo um deles os transtornos da
dependência da internet.
Estes transtornos são conhecidos por outros nomes como desordem de vício,
uso compulsivo de internet, patologias das redes sociais e mídias sociais,
bem como, vícios tecnológicos. As crianças e adolescentes estão mais
suscetíveis a esse tipo de psicopatia por terem mais acesso a aparelhos
tecnológicos e ao universo virtual (NABUCO DE ABREU; YOUNG, 2011).

O mundo moderno tem sido uma armadilha para as pessoas avessas à
monotonia. As facilidades da internet e as emoções proporcionadas pelas redes
sociais causam uma falsa impressão da realidade, levando os usuários a
dependência, irresponsabilidade e procrastinação. Desta forma, o excesso do uso da
tecnologia acarreta sérios problemas sociais, econômicos e profissionais.
Dentre os benefícios da internet podemos citar o auxílio nos estudos e
pesquisas, a proximidade entre pessoas fisicamente distantes, a informação imediata
e constante, a comodidade comercial e o entretenimento disponível em diversas
plataformas. A busca incessante pela interação virtual facilita o consumismo, o falso
preenchimento da carência afetiva, distrai o usuário de modo a fazê-lo ignorar suas
atividades e responsabilidades, principalmente as profissionais, torna-o dependente,
instiga a infidelidade podendo, inclusive, criar uma imagem distorcida de si própria e
sua realidade.
Tal encantamento compulsivo deve-se a problemas pessoais e psicológicos, o
exercício da fantasia no mundo virtual oferece um universo de possibilidades para a
construção de uma segunda personalidade, que induz o usuário a vantagens ilusórias
como suporte social, relacionamentos superficiais, realização sexual e fuga da
realidade. Todos esses fatores contribuem para o isolamento social e mudanças
drásticas na rotina e no comportamento do indivíduo fazendo com que ele pareça ser
nas redes como ele gostaria e não como é de fato.
Esta variedade de falsos benefícios levou psicólogos e estudiosos a analisarem
mais profundamente a motivação deste comportamento.
Sentem ter perdido muito tempo com atividades inúteis e ter procrastinado o
que é importante; sentem culpa de ter deixado o que importa de lado. Em
diferença com outras dependências comportamentais, a internet parece
promover um complexo mundo ilusório, que pode fornecer material para
diversos tipos de dependência. (FORTIM e ARAUJO, 2013).

Com tantas opções de serviços sociais para os mais diversos propósitos, e
considerando o gigantesco alcance que as plataformas dominantes do mercado
apresentam hoje em dia, pode-se considerar ingenuidade o pensamento de que as
redes sociais existem somente no mundo virtual. Porém, muitas vezes o impacto está
presente em nossas “vidas reais”. Inclusive, vivemos um momento da história em que
os conceitos de “vida virtual” e “vida real” se mesclam quase por completo, exceto
para quem prefere se manter longe dessa sociedade conectada. O grau de resistência
a buscar a satisfação de uma fantasia ou desejo desaparece ou diminui muito quando
a pessoas está conectada, e isso pode ter o efeito de distorcer a realidade.
O nexo de um ciclo de comportamento de dependência é que ações que dão
prazer são seguidas pela intoxicação, bem como, a elevação da dopamina, hormônio
liberado pelo cérebro, conhecido com “hormônio do prazer”. Essa elevação de
dopamina é então seguida por um padrão de dependência e intoxicação, na forma do
desequilíbrio ou evitação no restante da vida das pessoas. O que necessariamente
fomenta o Cibervicio é a falsa ideia de o indivíduo pertencer a um grupo, dessa forma,
o indivíduo começa a sofrer emocionalmente, além de apresentar sentimentos de
inquietação e falta de relacionamento interpessoal.
O indivíduo se inclui em um universo totalmente virtual, deixando de lado a vida
em sociedade e passando a dedicar-se o tempo em frente ao computador, dentre

outros aparelhos tecnológicos. Logo, isso se manifestaria como um impacto em uma
ou mais esferas importantes da vida (desempenho escolar, saúde, relacionamentos,
trabalho ou até mesmo o contato social). Essas consequências acarreta uma
incidência de doenças associadas em sua maioria a quadros afetivos e ansiosos,
passando a desenvolver um desequilíbrio de vida criado pelo tempo excessivo gasto
com a tecnologia.
O uso excessivo da internet e de suas ferramentas, provoca sinais semelhantes
apresentados a substâncias do abuso de drogas e álcool. Está bem documentado que
muitas, se não a maioria, das dependências de substâncias envolve um grau de
tolerância fisiológica e psicológica a níveis preestabelecidos de consumo; (Young,
1998b). Na dependência da internet há algumas variações singulares na experiência
de tolerância e abstinência.
Na Alemanha, o governo incluiu a dependência da internet e de mídia em seu
programa de educação e tratamento da dependência de drogas e álcool. Na China,
Coreia e Singapura existem níveis quase epidêmicos de dependência de internet, e
eles começaram a tratar o problema como uma ameaça de saúde pública.
Todos esses fatores devido ao crescimento desenfreado ao acesso de internet
e de novas tecnologias, pela qual estamos fadados ao sedentarismo e a total reclusão
afetiva e emocional.
Essas tecnologias já fazem parte do tecido social de qualquer pessoa com
menos de trinta anos, que lidam com tais aparelhos com uma familiaridade natural.
Inicialmente, acreditava-se que esse problema era privilégio de estudantes
universitários que buscavam executar suas atribuições acadêmicas e acabavam por
permanecer mais tempo do que o esperado, ficando enredados na vida virtual. Hoje,
crianças e adolescentes foram criados com a internet e a tecnologia digital, o que são
chamados de geração digital, “Gen-D (Generation-Digital) ”. O mais comum é os pais
transmitirem conhecimentos e experiências para a geração mais jovem. Aqui temos
exatamente o oposto. Pela primeira vez na história modernista, a hierarquia de
conhecimento e poder geracional foram invertidos.
Essa maior familiaridade, junto a elevados níveis de uso, cria um desequilíbrio
de poder no sistema familiar. Devido a essa inversão, os pais geralmente apresentam
pouco conhecimento do que seria normal ou razoável diante deste desenvolvimento
digital. Essa falta de conhecimento e de poder tecnológico contribui ainda mais para
um possível abuso e dependência dessas tecnologias. Em virtude, algumas
precauções referentes ao uso dessas tecnologias podem ajudar a evitar esses
problemas. A nossa capacidade de reconhecer seu possível impacto positivo e
negativo, é o que possibilita atingir um padrão de uso moderado, chamado de “forma
consciente”.
Segundo Young 2009, a terapia cognitiva e comportamental (TCC) tem se
mostrado um tratamento eficaz do uso compulsivo da internet. Por meio dela, os
pacientes são instruídos a monitorar e identificar pensamentos que estejam
desencadeando sentimentos que os levem a ter ações típicas da dependência. Os
usuários são estimulados a treinar habilidades sociais, além de ser realizada a
prevenção de recaída. É indicado de 3 a 4 meses de tratamento.
Não existe tratamento padronizado para a dependência de internet. Portanto, a
TCC auxilia na reestruturação cognitiva relativa ao mal-uso da internet. Ela objetiva o

melhor gerenciamento do tempo, auxilia no estabelecimento de novos objetivos e na
melhor assertividade nas habilidades sociais.
Clínicas na China implementam uma rotina rígida com disciplina, incluindo
aconselhamento psicológico, medicação e eletrochoque para o tratamento.
Já nos Estados Unidos é utilizado o programa de 12 passos, juntamente com
TCC, terapia familiar, em grupo e treinamento de habilidades. Também se
empenham em realizar psicoeducação sobre a dependência da internet com
palestras em escolas, universidades e hospitais (FLISHER, 2010).

O objetivo não é fazer com que o individuo pare de acessar a internet, mas sim
dar a ele a liberdade de escolha. De forma que ele possa usufruir desta ferramenta de
maneira equilibrada. Deve-se apostar no desenvolvimento de estudos, com base no
aprofundamento dos traços de personalidade, a dinâmica familiar ou as competências
interpessoais influenciam a maneira de usar a internet, bem como, a prevenção.
Devido à globalização, não se pode evitar o uso da internet inserida em nosso
cotidiano, mas pode-se manter o controle de contextos que advêm do desequilíbrio
na sua utilização. Ao mesmo tempo em que a internet nos conecta, nos isola
socialmente. Vivemos em tempos de constante transformação. Conforme a tecnologia
se torna mais rápida, mais barata e mais portátil, a tendência é o abuso e a
dependência continuarem crescendo.
2. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o grande avanço tecnológico, a internet tornou-se um meio que trouxe
muitos benefícios e vantagens para o cotidiano de muitas pessoas. Enquanto
adolescentes podem utilizá-la como uma ferramenta de comunicação e busca por
informações, favorecendo o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades. Existem
funções de entretenimento que chamam atenção de todas as faixas etárias, tomando
como exemplo os jogos virtuais que passou a ser uma das mais importantes atividades
de lazer para crianças e adolescentes.
No entanto, juntamente com o aumento na popularidade do uso da rede,
surgiram relatos de termos utilizados para definir o uso abusivo de indivíduos
“dependentes” de computadores, dentre outros aparelhos tecnológicos, devido à
disponibilidade e o acesso imediato de navegação da rede, o que pode ocasionar um
novo transtorno psiquiátrico.
O mundo contemporâneo gira em torno da busca e do consumo de conteúdos
no meio digital. Hoje, quase metade do mundo está online, um terço do tempo passado
online é em sites de redes sociais. As tecnologias se renovam incessantemente,
proporcionando um prazer imediato que leva o indivíduo a repetir a sensação de
satisfação de seus desejos. Negligenciam suas vidas em prol de uma sensação
agradável, mas efêmera. A preocupação se concentra nos jovens e nas crianças,
sempre mais vulneráveis a este tipo de dependência, rompendo a frágil película do
limite e acionando outras dimensões, a fantasia. A saúde mental consequentemente
começa a ser afetada.
O acesso excessivo à internet pode ser entendido como uma válvula de escape
do indivíduo, um local de conforto que acaba tomando o lugar da vida real. É apenas
uma tendência recentemente apontada pela psicologia, que admite que o vício em
internet possa se tornar um transtorno quanto um vício químico. Ainda que esses fatos

sejam claramente alarmantes, vivemos em um mundo cada vez mais conectado, e
ninguém pode negar o quanto é difícil se manter longe da tecnologia. Dessa forma,
especialistas e profissionais alertam para algumas práticas que precisam ser seguidas
a fim de evitar um eventual quadro clínico.
Atualmente os casos de compulsão e dependência à internet vêm crescendo
consideravelmente, isso se deve ao fato de que a todo o momento novas pessoas
estão se conectando a web, além dos novos atrativos que a internet proporciona aos
internautas, fazendo com que permaneçam por muito tempo na internet, propensos a
desencadear um transtorno. É necessário que o uso da internet seja repensado para
que futuras pesquisas venham colaborar para que se compreendam de forma as
transformações tecnológicas que estamos vivendo, destacando que o uso consciente
e moderado possa se adequar as inovações tecnológicas.
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RESUMO
Este trabalho tem por finalidade analisar a convergência midiática e o futuro da revista, levando
em consideração a influência tecnológica durante todo o processo e como o crescimento desse modelo
de comunicação poderá ser usado como instrumento para a ampliação do acesso à informação
jornalística. Para tal, foi feita uma pesquisa sobre os modelos de produção impressa convencional e
sua relação com o padrão digital, com ênfase nas alterações que diferenciam os dois formatos
midiáticos. Foi analisado também o possível futuro da revista, com o intuito de entender se os
conteúdos apresentados nos veículos já se manifestam convergentes, ou seja, garantem a
interatividade com o leitor, ou se ainda há necessidade de integração dos suportes.
Palavras-chave: Revista; convergência midiática; interatividade; tecnologia.

ABSTRACT
This work aims to analyze the media convergence and the future of the journal, while the
analysis of technologies for the whole process and growth of the communication model can be used as
an instrument for expanding access to journalistic information. For this, a research was done on the
models of conventional printed production and its relation with the digital standard, with emphasis on
the alterations that differentiate the two media formats. It was also analyzed the possible future of the
magazine, in order to understand if the contents presented in the vehicles already manifested
convergent, that is, guarantee the interactivity with the reader, or if there is still need of integration of the
supports
Keywords: Magazine; media convergence; interactivity; technology

1.

INTRODUÇÃO

As novas tecnologias transformaram o modelo de produção das mídias
tradicionais. Nota-se com nitidez as estratégias que o jornalismo impresso vem
tomando para garantir sua sobrevivência. Há persistência em aliar suas rotinas às
dinâmicas – de conteúdo, forma, periodicidade e circulação – da internet,
demonstrando uma dinâmica de convergência entre os meios.
Boa parte da produção da sociedade agora está disponível online, a revista não
poderia ficar fora desse contexto. “[...] uma revista depende do que a sociedade
produz, de modo que possa e mereça ser contado em suas páginas. Em suma, as
revistas são dotadas de uma autonomia dependente, dos espíritos e das culturas que
as alimentam. ” (AZUBEL, 2012 - p.10).
É necessário entrelaçar os dois suportes, impresso e on-line, de forma que os
leitores os entendam como um mesmo veículo ou como espaços complementares.
Para tanto, passa-se a verificar a necessidade, por parte das revistas impressas, de
não apenas convidar seu leitor a se habituar com os conteúdos digitais, como também
de contribuir para composição de certas habilidades, adequando a sua integração no
suporte on-line.
O trabalho em questão foi desenvolvido por meio da utilização de pesquisas
bibliográficas, que se basearam em publicações cientificas e obras de Marilia Scalzo
e Kewin Wakamoto, referentes à área abrangente do jornalismo impresso, com
enfoque, na convergência para o meio online.
2. Revista Impressa: História e Características
Atualmente, a revista impressa pode ser vista com diversos olhares. Ao mesmo
tempo que é um veículo de comunicação, ela também pode ser tida como um objeto,
um elemento de negócio ou um conjunto de serviços. Diferente das primeiras revistas
que chegaram ao Brasil junto com a corte portuguesa, que assim como todos
exemplares da época muito assemelhavam-se aos livros. A primeira revista que se
tem registro no país, “As Variedades” ou “Ensaios de Literatura”, surgiu em 1812, na
Bahia, e dispunha-se em publicar reflexões referentes a virtudes morais e sociais,
artigos sobre descobertas filosóficas e estudos científicos. Em conformidade com
Sodré (1999, p.30), a revista não apresentava caráter noticioso e obteve somente
duas edições, “Suas características de jornal, assim, eram muito vagas. Foi ensaio
frustrado de periodismo de cultura – destinava-se a mensário – que o meio não
comportava”.
As revistas apresentavam conteúdos mais aprofundados que os jornais e
menos cansativo que os livros. A adesão da publicidade para o meio, possibilitou a
diminuição de custo na produção das revistas e consequentemente barateou o seu
preço, tornando-a mais popular. Com os avanços da tecnologia, deu-se a
modernização e a especialização das edições, e possibilitou o crescimento intelectual
da sociedade, tendo em vista que os livros historicamente sempre foram objetos
escassos para os mais carentes. Para Marília Scalzo (2006, p.20), “com o aumento
dos índices de escolaridade, havia uma população alfabetizada que queria ler e se
instruir, mas não se interessava pela profundidade dos livros, ainda vistos como
instrumentos da elite e pouco acessíveis”.

Ao contrário dos periódicos, que surgem com cunho político, as revistas
nascem para auxiliar no reforço da educação e aperfeiçoamento de assuntos em
pauta. De acordo com Scalzo (2006, p.13 e 14):
O que se nota em primeiro lugar não é uma vocação noticiosa do meio, mas
sim a afirmação de dois caminhos bem evidentes: o da educação e o
entretenimento. As revistas nasceram, por um lado, sob o signo da mais pura
diversão – quando traziam gravuras e fotos que serviam para distrair seus
leitores e transportá-los a lugares onde jamais iriam, por exemplo. Por outro,
ajudaram na formação e na educação de grandes fatias da população. [...]
Revista une e funde entretenimento, educação, serviço e interpretação dos
acontecimentos. Possui menos informação no sentido clássico – as “notícias
quentes” –, e mais informação pessoal, –aquela que vai ajudar o leitor em
seu cotidiano, em sua vida prática.

Enquanto os jornais diários envolvem o dia a dia do cidadão, as revistas
adentram o espaço particular, a peculiaridade do leitor. Sua produção é feita de forma
singular para um público-alvo, e isso faz com ela seja voltada para uma linguagem
estritamente específica. Desta forma, a conexão entre ambos se torna mais íntima,
sendo basicamente uma relação de amor. Logo, as revistas conquistam a fidelidade
do leitor, e acaba por construir identidades. Conforme Ali (2009, p.10):
A revista possui algumas vantagens sobre os outros veículos de
comunicação: é portátil, fácil de usar e oferece grande quantidade de
informação por um custo pequeno. Entra na nossa casa, amplia nosso
conhecimento, nos ajuda a refletir sobre nós mesmos e, principalmente, nos
dá referência para formamos nossa opinião.

2.1 Contextualização
Ponderando o advento da era digital, apesar das especulações a respeito do
fim do jornalismo impresso, a revista possui lugar reservado no coração e no
orçamento de seus consumidores. Uma série de comportamentos são necessários
para que o veículo não seja fadado a falência, dentre eles, é necessário entender o
interesse do leitor em cada publicação, apresentar fatos exclusivos, explorar novos
ângulos e estar disposto a passar por mutações diárias.
Dentro deste cenário, Scalzo (2006, p.49) alega que “a regra para ser uma boa
revista é clara, quem quer cobrir tudo acaba não cobrindo nada e quem quer falar com
todo mundo acaba não falando com ninguém”. Partindo deste ponto, a concorrência
deixou de ser centrada – revista para revista – e englobou outros meios de
comunicação. Para manter-se no pódio, é preciso acompanhar a transformação de
seu leitor, estabelecendo um plano editorial conjunto a uma missão estruturada, para
que se obtenha uma posição objetiva em relação público e ao mercado.
2.2 A internet: um novo caminho para a informação
A Internet é, sem dúvidas, um dos maiores (se não o maior) fenômeno do
século XX. Suas inovações e a velocidade de seu crescimento trouxeram
consequências irreversíveis para o desenvolvimento dos meios de comunicação e da
humanidade. Por meio dela, termos como “globalização” e “interatividade” ganharam
força, a intensidade com que as relações acontecem se fortaleceu, tendo em vista que

serviu ainda, como suporte para o surgimento de outras tecnologias criadas para
suplementar o desempenho dos aparelhos e garantir qualidade à conexão.
Para Palácios,
Enquanto ambiente de informação, comunicação e ação múltipla e
heterogênea, e em função dessa multiplicidade e heterogeneidade, a Internet
possibilita a coexistência, lado a lado, de ambientes informacionais stricto
sensu (banco de dados dos mais variados tipos), jornalísticos (jornais on-line,
rádio on-line, agências de notícias, etc) educacionais (cursos à distância,
listas de discussão especializadas, simulações educativas, bibliotecas), de
interação e comunicação (chats, fóruns, correio eletrônico), de lazer e cultura
(jogos on-line, museus), de serviços (bancos, sites (sic) para declaração de
impostos on-line), comerciais, de trabalho, etc, etc. (PALÁCIOS, 2003).

No entanto, para analisar esse vasto conceito é preciso ir a fundo para
entender, inicialmente, seu surgimento.
O modelo de Internet, como se conhece hoje, passou por grandes
transformações derivadas de uma rede idealizada em meados da década de 1960.
Inicialmente, surgiu como uma ferramenta do governo norte americano para evitar.
Para concretizar a ideia, foi criada a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada
(ARPAnet - Advanced Research Projects Agency Network), responsável pela criação
de um novo meio de comunicação, formado por milhares de redes de computadores
independentes e que não podia ser controlada de nenhum ponto. No começo da
década de 80, o desenvolvimento e utilização do TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol) como protocolo para a troca de informações na ARPAnet
permitiu a conexão entre redes diferentes, aumentando sua abrangência. Desde então
a rede se expandiu e diversos países se apropriaram de seu uso. Mas a internet só
se popularizou de fato a partir dos anos 90, quando o britânico Timothy Berners-Lee
e Robert Cailliau criaram o Protocolo de Transferência de Hipertexto (Hiper Text
Transfer Protocol – HTTP) e desenvolveram o primeiro navegador de rede.
No Brasil, em 1989, o Ministério de Ciência e Tecnologia foi responsável por
criar a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RPN), com o objetivo de “implementar o
primeiro backbone nacional, difundir a tecnologia internet e capacitar recursos
humanos na área de redes”. Desde então a internet se difundiu no país e continua
crescendo. Entre os anos de 1996 e 1997, o número de usuários aumentou de 170
mil para 1,3 milhões. Em janeiro de 2000, eram estimados cerca de 4,5 milhões de
usuários. Atualmente, de acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE em janeiro
de 2018 e divulgada pelo portal G1 da Rede Globo, “O Brasil fechou 2016 com 116
milhões de pessoas conectadas à internet, o equivalente a 64,7% da população com
idade acima de 10 anos” sendo a região sudeste do país a líder em usuários
conectados, com 72,3%, seguida pelo Centro-Oeste com taxa de 71,8% e no Sul, com
67,9% de usuários.
[...] para o cidadão da sociedade informacional, já não basta saber ler e
escrever, ou ter aprendido algum ofício. É preciso ter acesso à informação,
saber buscá-la e encontrá-la, dominar seu uso, organizá-la e entender suas
formas de organização, e, sobretudo, utilizá-la apropriada, adequada e
eficazmente” (SPITZ, 1999).

2.3 Ciberespaço
Com a ampliação da internet e a facilidade de acesso, a chamada interatividade
de hoje permite, ao produtor jornalístico, obter o feedback imediato de sua produção.
Essa característica marcante revela um novo espaço para o crescimento dos meios
de comunicação tradicionais, que agora atuam no ciberespaço. O ciberespaço, como
coloca Nicola, une “a nova sociedade da informação; uma sociedade que se
reorganiza num espaço sociotécnico, suportada por uma linguagem hipertextual de
códigos, o HTML, que consiste em diferentes nós de texto digital” (NICOLA, 2004, p.
26).
“O espaço virtual resultado das novas tecnologias digitais associada à cultura
contemporânea passou a criar assim uma nova relação entre a técnica e a vida social,
chamada cibercultura” (LEMOS, 2008). O ciberespaço também gerou a chamada
“convergência” entre a sociedade contemporânea e as novas tecnologias digitais, que
deram espaço para que diferentes formas de relações sociais acontecem dentro de
uma mesma rede, a partir de um modelo já existente, como no caso dos jornais e
revistas impressos, que agora têm sua versão digital.
2.4 Impactos da convergência entre impresso e digital
Nascido recentemente, o jornalismo digital traz em si uma série de fatores que
fizeram uma transformação dentro do que já entendíamos como jornalismo. Seu início
foi em 1994, quando revolucionou a forma de apurar e disseminar a produção de
conteúdo. Kawamoto (2003), afirma que existe apenas uma única definição para o
termo jornalismo digital: o uso de tecnologias digitais para pesquisar, produzir,
distribuir e acessibilizar informações para uma audiência informatizada.
A internet em especial possui dois aspectos diferenciados dentre as demais
tecnologias incluídas no jornalismo: ela é mídia e também ferramenta de trabalho e
suporte para a produção de conteúdo. Ela trouxe facilidades para a garimpagem de
dados, o apelo visual e a agilidade de notícias, porém abriu as portas para uma
atuação jornalística que pode ser considerada “preguiçosa”, onde o jornalista devido
a suas comodidades tem uma dificuldade maior de saber separar o que é verdade ou
mentira
Diversas empresas tradicionais de jornalismo tiveram que se adaptar a esse
novo jornalismo, mas como fazer essa transição? Essa convergência jornalística é
vista por muitos autores como uma estratégia de crescimento para as empresas de
comunicação, aumentando a visibilidade. Apesar de ser um ganho de receptores, as
empresas ainda sofrem com a produção de um conteúdo que precisa ser adaptado
de impresso para digital.
As transformações que as novas tecnologias trouxeram às mídias tradicionais
trouxe em pauta uma série de questões para serem analisadas. O modelo de
comunicação passou por transformações e o modo como as empresas
jornalistas produzem e as pessoas consomem o conteúdo se modificou.
(BENVENIDO, 2016).

É visível, porém, que a simples transcrição do conteúdo impresso para o
ambiente online se torna ineficaz, pois, o consumidor presente no meio digital não
busca um padrão de conteúdo completamente diferente do que existe em termos

físicos. Dessa forma, é necessário a criação de conteúdos digitais que mantenham o
perfil e qualidade do produto físico, mas que agregue a esse perfil as características
digitais dessa revista, como citado por
3. A Publicidade em Revistas Digitais
A princípio, a internet não representava uma ameaça econômica dramática
para as mídias tradicionais – jornais, revistas, emissoras de rádio e televisão, pois os
serviços online funcionavam como suplementação das notícias. Porém, grande parte
das verbas publicitárias que antes eram investidas nas primeiras mídias, hoje está
sendo destinada para a web. Conforme Souza (2005):
A principal razão é a possibilidade de mensuração precisa, já que através da
programação interna dos sites, é possível monitorar com exatidão sua
audiência, qual página é mais acessada e em que horário. Isto permite um
direcionamento preciso, utilizando apelos publicitários produzidos de acordo
com as características do público-alvo, que serão deduzidas considerando o
conteúdo de uma página ou de todo o site.

De fato, a publicidade é um dos principais pilares de sustentação de uma
revista. Devido a uma série de fatores como sua forma física e a capacidade de
segmentação de público, anúncios feitos nesse veículo tendem a serem
extremamente eficazes. De acordo com E. Belch, A. Belch (2014, p. 407):
Inúmeras são as características das revistas que as tornam atraentes como
meio de veiculação de propaganda. Os pontos fortes das revistas são
seletividade, excelente qualidade de reprodução, flexibilidade de criação,
continuidade, prestígio, leitores com alta receptividade e envolvimento, além
de serviços oferecidos aos anunciantes.

Ainda que durante a conversão do impresso para o digital exista a perda de
alguns fatores importantes para a construção da publicidade em revistas, as questões
fundamentais, tais como a segmentação e o formato de anúncios permanecem os
mesmos, como afirma Garcia (2012):
Tratam-se de dois sistemas distintos, formados por códigos de linguagem
específicos, porém com elementos visuais que se repetem e com princípios
de organização semelhantes. Isso só é possível porque a linguagem
publicitária consegue dialogar com os dois sistemas, pois é capaz de transitar
entre a linguagem impressa e on-line.

É necessário também uma profunda análise por parte do veículo sobre o limite
de propagandas atrelado a esse tipo de conteúdo, pois se usado de maneira
exagerada o resultado pode ser justamente o contrário ao esperado. Como exemplo,
é possível citar os tradicionais pop ups, que são, “janelas independentes, menores
que o browser, que se abrem automaticamente quando o internauta visualiza
determinada página. ” (CANESSO, AMADO, 2004), e que segundo uma pesquisa
realizada pela GartnerG2, é considerado o formato mais “irritante” da Web por 78.3%
do total de entrevistados.
Portanto, é imprescindível que exista um cuidado e atenção com a transição
das técnicas de publicidade feitas em uma revista quando seu formato é alterado para

o on-line, visando que, não se trata apenas de uma simples adequação do conteúdo
off-line para um novo ambiente, mas sim uma profunda e total reestruturação de
estratégias antes utilizadas no formato impresso.
4. CONCLUSÃO
De acordo com as análises realizadas para a elaboração deste artigo, é
possível chegar a conclusão de que a migração das tradicionais revistas impressas
para o ambiente virtual é um processo continuo e impossível de ser refreado, tendo
em vista que ele segue uma tendência de comportamento social onde a convergência
para os meios digitais já é uma realidade.
Foi observado também a necessidade de uma profunda adaptação desse
conteúdo, antes impresso, para essa nova plataforma a qual ele está incluso, o que
resulta em mudanças de hábitos e perfis de construção de noticias e conteúdo
midiático visando a adequação para os meios online.
É fato também analisado, que esse processo de convergência abre novas
possibilidades de criação de conteúdo e recepção do mesmo por parte do público,
tendo em vista que tais recursos estão somente disponíveis em plataformas digitais,
como uso da multimidialidade além de um estreitamento nas relações
cliente/empresa.
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ESTUDO HISTÓRICO-CULTURAL DOS BENS PATRIMONIAIS
MATERIAIS E IMATERIAIS NO ROTEIRO DO “QUADRILÁTERO
SAGRADO” NA CIDADE DE LORENA – SP
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RESUMO
Esta pesquisa, em andamento, está sendo desenvolvida por um discente do ensino médio,
através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq em parceria com o
Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA pelo PIBIC-EM, e intitulada Estudo Histórico-cultural
dos Bens Patrimoniais materiais e imateriais no roteiro do “Quadrilátero Sagrado” na Cidade de Lorena.
O Objetivo da pesquisa é a produção de fichas de inventário e o levantamento dos principais bens
patrimoniais que estão inseridos no roteiro do Quadrilátero Sagrado da cidade de Lorena, percurso
religioso utilizado na Via Sacra, Corpus Christi e outras cerimônias religiosas a partir da Catedral, no
centro da Cidade. A partir de algumas pesquisas preliminares pesquisa podemos observar que poucos
bens patrimoniais da cidade de Lorena estão em evidência, sendo que a maioria não é reconhecida
pela população. Dessa forma, essa pesquisa busca estimular as pessoas para que gerem um vínculo
de pertencimento com o patrimônio da cidade em que vivem, reconhecendo a importância desses bens.
A metodologia utilizada inicia-se com a pesquisa bibliográfica e documental sobre o Quadrilátero
sagrado, termo criado pelo historiador lorenense Francisco Sodero Toledo, que evidencia o roteiro
como espaço de manifestação de fé e cultura do povo. Posteriormente foi realizada a listagem e
catalogação dos principais edifícios e manifestações religiosas e culturais que são realizadas no
percurso, de modo a relacionar os principais bens históricos materiais e imateriais do roteiro. A última
etapa é a criação de fichas com as principais informações do bem e sua caracterização. Os resultados
parciais podem ser identificados no corpo de texto do trabalho e podem colaborar com o
reconhecimento dos bens históricos e no sentimento de pertencimento por parte da população.
Palavras-chave: Bens Materiais e Imateriais, Patrimônio arquitetônico e urbanístico, Levantamento
Histórico-Cultural.
ABSTRACT
This ongoing research is being developed by a high school student, through the Institutional
Program of Scientific Initiation Grants - PIBIC / CNPq in partnership with the Teresa D'Ávila University
Center - UNIFATEA by PIBIC-EM, and entitled Historical Study -culture of the material and immaterial
property assets in the script of the "Sacred Quadrilateral" in the City of Lorraine. The objective of the
research is the production of inventory records and the survey of the main patrimonial assets that are
inserted in the script of the Sacred Quadrangle of the city of Lorraine, religious route used in the Via
Sacra, Corpus Christi and other religious ceremonies from the Cathedral, in the downtown. From some
preliminary research studies we can observe that few patrimonial assets of the city of Lorena are in
evidence, being that the majority is not recognized by the population. In this way, this research seeks to
stimulate people to generate a bond of belonging to the patrimony of the city in which they live,
recognizing the importance of these goods. The methodology used begins with the bibliographical and
documentary research on the sacred Quadrilátero, a term created by the historian Francisco Sodero
Toledo, who evidences the script as a space of manifestation of faith and culture of the people of
Lorraine. Subsequently, the listing and cataloging of the main buildings and religious and cultural
manifestations were carried out along the way, in order to relate the main historical material and
intangible assets of the itinerary. The last step is the creation of fiches with the main information of the
property and its characterization. Partial results can be identified in the body of text of the work and can
collaborate with the recognition of historical assets and the sense of belonging on the part of the
population.
Keywords: Tangible and Intangible Goods, Architectural Heritage, Historical-Cultural.

1. INTRODUÇÃO
Esta pesquisa, em andamento, está sendo desenvolvida por um discente do
ensino médio, através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica –
PIBIC/CNPq em parceria com o Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA pelo
PIBIC-EM, e intitulada Estudo Histórico-cultural dos Bens Patrimoniais materiais e
imateriais no roteiro do “Quadrilátero Sagrado” na Cidade de Lorena.
Na cidade de Lorena/SP, a herança de bens patrimoniais se ergue desde o final
do século XVII, quando se iniciou o surgimento de um povoado as margens do Rio
Paraíba do Sul. No entanto, nos dias atuais ainda é possível identificar que muitos
patrimônios, materiais e imateriais, que a cidade possui não são reconhecidos por sua
população. Para que se possa derrubar essa barreira é necessário buscar soluções
que sejam capazes de despertar o interesse efetivo pelos bens, por parte da
população.
2.

OBJETIVO

O Objetivo da pesquisa é a produção de fichas de inventário e o levantamento
dos principais bens patrimoniais que estão inseridos no roteiro do Quadrilátero
Sagrado da cidade de Lorena, percurso religioso utilizado na Via Sacra, Corpus Christi
e outras cerimônias religiosas e manifestações culturais a partir da Catedral Nossa
senhora da Piedade que travessa a área central e retorna do ponto de partida, no
centro histórico da Cidade.
A partir de algumas pesquisas preliminares pesquisa, também desenvolvidas
pelo apoio co CNPQ que tinham o mesmo enfoque em bens históricos patrimoniais,
pode-se observar que poucos bens patrimoniais da cidade de Lorena estão em
evidência, sendo que a maioria não é reconhecida pela sua população. Dessa forma,
essa pesquisa busca estimular o reconhecimento desses bens por parte das pessoas
para que gerem um vínculo de pertencimento com o patrimônio da cidade em que
vivem, reconhecendo a importância desses.
3.

JUSTIFICATIVA

A valorização da cultura é um importante aspecto para a construção de uma
sociedade evoluída educacionalmente. No âmbito patrimonial, é indiscutível a
importância da participação da população para que os bens materiais e imateriais de
um lugar possam ser devidamente valorizados e preservados. Para que se possa
relacionar os cidadãos a esses bens, é indispensável a aplicação da educação
patrimonial em determinada localidade. Através dessa educação, torna-se possível
enriquecer tanto o conhecimento individual como o coletivo de uma sociedade, de
modo a se apropriar de sua herança cultural.
Por meio da listagem de bens realizada, é possível considerar que Lorena/SP
possui uma grande riqueza histórico-cultural. O turismo para o município, assim como
um Roteiro Histórico-Cultural, é importante para que a cidade se desenvolva
economicamente, contribuindo para outras áreas, como a educacional e cultural, por
exemplo.

4. REFERENCIAL TEÓRICO
O Referencial teórico desta pesquisa se alinha e dá continuidade a pesquisa
anteriormente desenvolvida e intitulada “Levantamento do patrimônio arquitetônico e
urbanístico de Lorena”.
4.1 O Conceito de Patrimônio7
O patrimônio é um conjunto de bens materiais e imateriais que podem ser
classificados como culturais, históricos ou ambientais. O Patrimônio Cultural abrange
em sua maioria bens imateriais que transmitem a história de uma civilização, como
por exemplo seus costumes, rituais e religiões. O Patrimônio Histórico engloba bens
materiais como edificações, obras de arte e meios de transporte materializados pelos
antepassados e que atualmente são heranças desses povos. O conceito de
Patrimônio Ambiental inclui os bens naturais que fazem parte do cotidiano do ser
humano como por exemplo o ar, as matas e os rios.
Independentemente de sua classificação, todos os patrimônios devem ser
preservados por serem importantes historicamente, pelas memórias de povos antigos
transmitidas aos dias atuais e também, no caso do Patrimônio Ambiental, pela
importância que o meio ambiente possui para que a vida terrestre seja conservada.
No Brasil, de acordo com o artigo 216 da Constituição Federal de 1988,
“constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial,
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. Para
administrar a preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro foi criado em 13 de janeiro
de 1937 o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que é
responsável por promover o tombamento, a conservação, o enriquecimento e o
conhecimento do patrimônio histórico e artístico nacional8.
4.2. O Que é o Tombamento – Órgãos Responsáveis
Uma das principais formas para a preservação de um patrimônio é através do
tombamento. Bens materiais e imateriais com valor histórico, cultural ou ambiental são
tombados através de uma legislação para que não possam ser descaracterizados ou
destruídos, visando preservar suas características e sua importância para a
sociedade.
De acordo com o artigo 216º/§1º da Constituição Federal de 1988, “o Poder
Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio
cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e
desapropriação”. Dessa forma, o ato de tombamento obedece uma escala hierárquica
que se inicia com o tombamento mundial até o municipal.
A instituição responsável pelo tombamento de patrimônios culturais, naturais
ou mistos em âmbito mundial é a Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura – UNESCO. Para que esses bens possam ser conservados,
7
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Vargas.

protegidos e valorizados a UNESCO disponibiliza recursos e conta com o auxílio do
Conselho Internacional de Monumentos e Sítios – ICOMOS, organização não
governamental global associada a UNESCO. É através desse tombamento que são
determinados os Patrimônios da Humanidade. No Brasil, atualmente, estão
localizados 12 sítios do Patrimônio Cultural e 7 sítios do Patrimônio Natural,
totalizando 19 Patrimônios Mundiais no país, sendo o mais antigo o Centro Histórico
de Ouro Preto em Minas Gerais, tombado em 1980.
Em território brasileiro o órgão responsável pelo tombamento de bens
patrimoniais é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, que é
vinculado ao Ministério da Cultura e tem o compromisso de preservar os bens culturais
do país, incluindo os patrimônios mundiais, de forma que esses possam ser usufruídos
pelas gerações presentes e futuras.
Associado a Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo, o
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico –
CONDEPHAAT é o encarregado pelo tombamento de bens materiais e imateriais do
estado.
Na cidade de Lorena/SP, onde se realiza a pesquisa, o Conselho Municipal de
Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural – COMPHAC é
o responsável pelos tombamentos municipais desde 20029, quando foi criado, sendo
subordinado à Secretaria Municipal de Cultura.
4.3. Cartas Patrimoniais
As Cartas Patrimoniais podem ser definidas como documentos que descrevem
recomendações relacionadas a preservação e conservação de patrimônios. A Carta
de Atenas surgiu em 1931 e foi a pioneira desse processo, visando proteger bens
históricos, artísticos ou científicos de forma que se respeite seu passado e se
assegure o direito coletivo em relação a esses patrimônios.
Com o passar dos anos, outras cartas patrimoniais foram elaboradas, incluindo
novas recomendações de acordo com a época e com a localidade, chegando a
conclusão de que para preservar é necessário que a população se conscientize sobre
o que são os bens culturais e ajude a protegê-los.
Através dessas cartas a relação do turismo cultural com os patrimônios também
pôde ser estudada. Os bens culturais de uma localidade podem ser utilizados como
instrumentos para o progresso, sendo que possuem valor econômico para sua região.
É necessário estabelecer uma política pública eficaz, capaz de promover a
revalorização dos patrimônios em função do interesse público e beneficiar a economia
local.
As Normas de Quito, carta patrimonial de 1967, expressam a importância da
relação entre os bens culturais e o turismo, destacando o continente americano.
Através do turismo cultural é possível promover a preservação dos patrimônios e
impulsionar a economia local.
“Os valores propriamente culturais não se desnaturalizam nem se
comprometem ao vincular-se com os interesses turísticos e, longe disso, a
9
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maior atração exercida pelos monumentos e a fluência crescente de
visitantes contribuem para afirmar a consciência de sua importância e
significação nacionais. Um monumento restaurado adequadamente, um
conjunto urbano valorizado, constituem não só uma lição viva de história
como uma legítima razão de dignidade nacional. ” (OEA, 1967, p.06).

Em 25 de maio de 1999 foi elaborada a carta patrimonial “Cartagena de Índias
– Colômbia” que discorre sobre a proteção e recuperação de bens culturais do
patrimônio arqueológico, histórico, etnológico, paleontológico e artístico da
Comunidade Andina, bloco econômico sul-americano formado por Bolívia, Colômbia,
Equador e Peru.
Através dessa carta diversas normas são estabelecidas para que esses países
possam, em conjunto, proteger seus patrimônios.
“A presente decisão tem por objetivo promover políticas e normas comuns
para a identificação, registro, proteção, conservação, vigilância e restituição
dos bens que integram o patrimônio cultural dos países da Comunidade
Andina e também conceber e pôr em prática ações que impeçam sua
importação, exportação e transferência ilícita entre os países-membros e a
terceiros. ” (Conselho Andino de Ministros das Relações Exteriores, 1999, p.
01).

Assinado por Lúcio Costa, em 1970 foi estabelecido o Compromisso de
Brasília, visando unir os poderes públicos federal, estadual e municipal para que
possam proteger os bens culturais do Brasil. Esse compromisso estabelece
importantes recomendações para que esses bens possam ser preservados. Um deles
é inserir a população através da educação patrimonial, de forma que aprendam a
importância dos patrimônios e auxiliem na conservação dos bens culturais do país.
“Sendo o culto ao passado elemento básico da formação da consciência
nacional, deverão ser incluídas nos currículos escolares, de nível primário,
médio e superior, matérias que versem o conhecimento e a preservação do
acervo histórico e artístico, das jazidas arqueológicas e pré-históricas, das
riquezas naturais, e da cultura popular (...). ” (Ministério da Educação e da
Cultura, 1970, p. 02)

Dessa forma, através das cartas patrimoniais é possível estabelecer diversas
ações para proteger os bens culturais distribuídos ao redor do mundo.
5. METODOLOGIA
Para o desenvolvimento da pesquisa está sendo utilizado como base o conceito
do “Quadrilátero Sagrado”. Criado pelo historiador Francisco Sodero Toledo (2010),
esse conceito faz parte da cultura religiosa da cidade, pois ele delimita o caminho
percorrido (Figura 1) pelas procissões realizadas na área central, sobretudo nas
realizadas no feriado municipal de 15 de agosto, dia da padroeira Nossa Senhora da
Piedade.

“Tem início na rua lateral da Matriz e segue sentido contrário à frente da
Catedral, (...) caminha pela rua da Piedade, contorna a praça Dr. Arnolfo
Azevedo, sobe a rua do comércio, Dr. Rodrigues de Azevedo, hoje alterada
em função das obras do calçadão, dobra à direita na rua São Benedito, desce
a rua D. Bosco, a rua Carlos Autran e contorno novamente a direita, já
entrando pelo centro da praça Nossa Senhora da Piedade, em direção ao
interior da Catedral. ” (TOLEDO, 2010, p. 03)
Figura 20: Ambiência Urbana e o Patrimônio Histórico De Lorena–SP: A Cidade No Século XIX |
Lorena – Quadrilátero Sagrado.

Fonte adaptada: SILVA, 2016, pg.32

O Quadrilátero Sagrado é composto por 12 bens materiais da cidade de
Lorena/SP, dispostos no decorrer do caminho realizado pela procissão. Entre eles
pode-se destacar, além da Catedral de Nossa Senhora da Piedade, a Basílica de São
Benedito por ser a única no mundo dedicada ao santo, estando vinculada diretamente
a Basílica de São Pedro, no Vaticano.
Para a construção das fichas de inventário, além dos patrimônios que fazem
parte do Quadrilátero Sagrado, outros bens imateriais do roteiro foram incorporados
de acordo com o estudo histórico de cada um deles, relacionando-os segundo sua
importância para a memória e para a herança cultural da cidade.

6. RESULTADOS PARCIAIS
Todos os patrimônios listados na Tabela 1 estão sendo estudados através de
levantamento fotográfico, pesquisas documentais, levantamento bibliográfico e visitas
técnica. Além disso, estão serão relacionadas informações relevantes para a
catalogação e definição de fichas de inventário, em desenvolvimento.
Tabela 1: Relação de Bens Materiais e Imateriais do Roteiro “Quadrilátero Sagrado Cidade de
Lorena/SP
Quadrilátero Sagrado
Bens Materiais

Bens Imateriais

Catedral de Nossa Senhora da Piedade
Irmandade de São Benedito
Praça Dr. Arnolfo de Azevedo
Congada de São Benedito
Basílica de São Benedito
Associação Moçambique de São Benedito
Colégio São Joaquim
Cavalaria de São Benedito
Palacete Veneziano
Corporação Musical Mamede de Campos
Igreja de Nossa Senhora do Rosário
Coral Maria de Nazaré
Praça Cap. Mor. Manoel Pereira de Castro
Grupo Tradição Tropeira
Solar Conde de Moreira Lima
Irmandade Igreja Nossa Senhora do Rosário
Casa Singular I10
Festa e procissão de Nossa Senhora da Piedade
11
Casa Singular II
Lorenvale
Solar dos Azevedo
Festa das Nações
Praça Baronesa de Santa Eulália
Procissão de Corpus Christi
Fonte: autor, 2018

7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância dos bens patrimoniais não é um assunto recorrente no cotidiano
da grande maioria da população. Os patrimônios são referências do passado de uma
civilização e representam a história de uma localidade, e é através das memórias que
o futuro de uma cidade pode ser construído.
É necessário que os bens materiais e imateriais sejam preservados através de
políticas públicas eficazes. No entanto, a população também é responsável por manter
esses bens conservados. Para que as pessoas possam agir é preciso que se sintam
vinculadas a esses patrimônios, protegendo-os da mesma forma que protegem seus
bens particulares.
Ações educativas relacionadas aos patrimônios são extremamente necessárias
para que os cidadãos sejam conscientizados e trabalhem em conjunto com o Poder
Público para que os bens sejam preservados. Assim sendo, a produção das fichas de
inventário a partir do Roteiro do Quadrilátero Sagrado busca auxiliar para que a
população tenha interesse pelos bens de seu município.

10
11

Rua Viscondessa de Castro Lima, 58
Praça Baronesa de Santa Eulália, 18
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RESUMO
Esse estudo tem como intuito transmitir a importância de se investir na recuperação dos
dependentes químicos por meio de atividades, oficinas e da religião. Será discutido sobre as possíveis
causas que os levam a terem as ruas como lar. A escolha deste tema foi pela relação do livro com a
realidade fazendo se perceptível que é de estrema relevância realizar uma análise para buscar
soluções para recuperá-los. O método utilizado neste artigo foi a pesquisa bibliográfica por meio do
livro Capitães da Areia e pelo estudo a cerca da casa de recuperação Fazenda da Esperança localizada
na cidade de Guaratinguetá. Ao decorrer do trabalho será possível ter um conhecimento mais
aprofundado do assunto, e comprovar a semelhança dos jovens do livro e os jovens da fundação. Os
objetivos foram alcançados de maneira com que se consegue conscientizar e causar nas pessoas uma
reflexão sobre a importância de tirar os jovens das ruas.
Palavras-chave: Meninos de rua; Jovens; Capitães da areia; Comparação.

ABSTRACT
This study aims to convey the importance of investing in the recovery of dependents through
activities, workshops and religion. It will be discussed about the possible causes that lead them to have
the streets as home. The choice of this theme was for the relation of the book to reality making it
noticeable that it is of great relevance to carry out an analysis to find solutions to recover them. The
method used in this article was the bibliographical research through the book Capitães da Areia and the
study about the recovery house Fazenda da Esperança located in the city of Guaratinguetá. Throughout
the work will be possible to have a deeper knowledge of the subject, and to prove the similarity of the
young people of the book and the young people of the foundation. The objectives have been achieved
in a way that makes people aware of and cause people to reflect on the importance of taking young
people out of the streets.
Keywords: Street children; Young; Sand captains; Comparation.

1.

INTRODUÇÃO

O livro “Capitães de areia” conta a vida de meninos menores de idade, que
moram na rua. Essa história é contada para mostrar a dificuldade de acesso e
oportunidade que os pequenos tinham quando crianças por isso acabam morando na
rua e tornando-se criminosos. Esta história se liga a realidade do Brasil. Pessoas de
baixa renda encontram dificuldades de acesso aos seus direitos e desejos, e com esta
ausência, as crianças acabam indo para uma vida mais perigosa, porém com desejos
alcançados. Por fim, sempre tem alguém para tirar aqueles meninos da rua, e os
tornarem pessoas boas, é o que faz o projeto “Fazenda Esperança”, que reside na
cidade de Guaratinguetá (SP), que tem por meio do evangelho o objetivo de converter
estes jovens.
O trabalho apresentará uma comparação da vida dos meninos do livro, com
a vida dos meninos que estão na casa de recuperação em busca de um novo
recomeço. Serão apresentados também os projetos que o livro traz para tirar as
crianças das ruas e o mesmo acontece em relação à Fazenda Esperança, que hoje já
é uma marca de recuperação conhecida internacionalmente.
E é por fim, uma das casas de recuperação reconhecida mundialmente por
recuperar e converter a maioria de pessoas que entram na casa. É um projeto
religioso, que nos chamou a atenção para este estudo. Em conclusão a pergunta deste
trabalho é: “qual a relação da ficção com a realidade de vida que vemos no trabalho
da Fazenda Esperança, para recuperar crianças e jovens da rua? ”.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
No início do livro Capitães da Areia, de Jorge Amado, são apresentadas
diversas reportagens alegando a existência de menores marginalizados que
aterrorizam a cidade de Salvador, Bahia. A faixa etária deste grupo é de 14 a 17 anos,
e eles sobrevivem, sobretudo por meio de furtos que realizam. A obra, mesmo tendo
sido escrita no ano de 1937, não deixa de ser atual em nenhum momento. Um fato
que comprova isso é o censo divulgado há alguns anos atrás, que obteve como
resultado da pesquisa, dados que dizem que cerca de 23 mil jovens ainda vivem nas
ruas das cidades brasileiras. Muitos deles infelizmente acabam se envolvendo com o
crime por falta de oportunidades e também para garantir a sobrevivência, que é tão
difícil.
A maioria desses jovens que foram incluídos na pesquisa do censo é do sexo
masculino. Assim como acontece na narrativa de Jorge Amado, onde os personagens
principais são meninos que têm a mesma faixa etária, entre 14 e 17 anos. Há inúmeras
hipóteses que podem ser levantadas, a fim de descobrir o porquê de muitos deles
fazerem da rua, uma morada. Algumas delas é a questão do abandono, da pobreza
extrema ou pela não adaptação em novos lares. Que é o caso do personagem Pedro
Bala, que ficou sabendo como foi parar na rua neste trecho do livro: “- Tu tinha uns
quatro anos. Depois disso tu andou um ano casa de um pra casa de outro até que tu
fugiu. ” (AMADO, 1937, p. 77).
Outro caso bem recorrente é a violência física e moral sofrida dentro da própria
casa, que é a realidade de muitos menores, sendo mais comum do que se possa
imaginar. O Sem-Pernas, integrante do bando capitães da areia passou por essa
situação, e esse foi um motivo crucial para que ele optasse por viver na rua. Podemos

perceber isso neste trecho do livro: “Vivera na casa de um padeiro a quem chamava
meu padrinho e que o surrava. Fugiu logo que pôde compreender que a fuga o
libertaria. ” (AMADO, 1937, p.32).
Durante o romance, a desigualdade social representada na vida dos meninos
no decorrer da história faz com que o leitor sinta uma empatia ao conhecer o real
motivo estarem nas ruas cometendo crimes. O autor faz transparecer a realidade da
vida brasileira, em específico a cidade da Bahia (onde é passada a história), a visão
crítica da violência cotidiana, as diferenças de oportunidades entre as classes
privilegiadas e as mais desfavorecidas, e a exclusão dos meninos perante a
sociedade. No decorrer do nosso dia a dia, é muito comum observar a arrogância e
medo que muitos têm de se aproximar dos rueiros pela questão da aparência e da
ausência de conhecimento, como aconteceu em uma parte do livro.
Sem-Pernas tinha o grande desejo de ir ao parque de diversão, para ver o tão
misterioso carrossel, até que um dia comprou o ingresso e entrou parque, porém os
olhares estranhos da sociedade fizeram com que o guarda o expulsasse por conta de
sua vestimenta de farrapos. Tendo essa realidade em mente, o autor enfatiza e
valoriza a luta dos meninos para sobrevivem a sua rotina, o quando eles são
desvalorizados pelo governo que deveria ajuda-los, como também pela igreja, na qual
pregam que os cristãos ajudem os mais necessitados, sem escolhas de classes, raças
e qualquer outro tipo de diferença.
Observa-se na história este momento quando o Cônego vai até o barro dos
Capitães de areia, onde o padre José Pedro frequenta, para julgar o sacerdote por
estar próximo àquelas crianças do crime e abandonadas na rua pela sociedade.
“Que, o visse falar diria que é um comunista que está falando. E não é difícil.
No meio dessa gentalha o senhor deve ter aprendido as teorias deles... O
senhor é um comunista, um inimigo da Igreja... O senhor tem ofendido a Deus
e à Igreja. Tem desonrado as vestes sacerdotais que leva. ” (AMADO, 1937,
p.169).

A indignação com o papelão da sociedade perante os meninos, ocorre durante
todo o desenvolvimento da narrativa, tanto no leitor quanto nos personagens. Ao
visitar o Candomblé, a mãe-de-santo sempre os lembravam que, os podres terão a
sua vingança alcançada, já que os meninos reclamavam pelas ausências de
oportunidades para os mais desfavorecidos, mesmo se tratando de Deus, aquele que
sempre será para todos, aqui na terra e no céu. A mãe ainda enfatiza que não basta
a fome dos meninos, ainda querem tirar seus santos e Deuses.
“Não deixam os pobres viver... Não deixam nem o deus dos pobres em paz.
Pobre não pode dançar, não pode cantar para seu deus, não pode pedir uma
graça a seu deus”, disse a mãe-de-santos os meninos com a voz
amargurada. Não se contentam de matar os pobres a fome. Agora tiram os
santos dos pobres. ’’ (AMADO, 1937, p.99).

Essa é a grande realidade mundial, especificamente brasileira, que Jorge
Amado quer mostrar para em seu livro. A desigualdade social vai muito além de um
discurso e de uma ajuda para certos moradores de ruas que estão nos centros das
cidades e são escolhidos para serem auxiliados pelas obras sociais. Pois há muitos

outros jovens escondidos pelos cantos da Bahia, para não serem mais humilhados e
descartados pela população, passando fome, necessidade, precisando de uma
atenção a mais. Eles próprios sabem que os escolhidos para serem ajudados jamais
serão aqueles com gírias desconhecidas, com olhar de desconfiança e com um bando
armados sem aparência. Visto que essas classes são para serem excluídas da
sociedade, uma vez que, segundo a mentalidade da população, julga que as crianças
de “não terem estudado porque não quiseram”. Mas ninguém pensa que, essas
crianças foram largadas nas ruas pelos pais, e a partir do momento que tornam
moradores de ruas, as oportunidades não são mais as mesmas, sem o auxílio dos
crimes.
Como a vida nas ruas não é nada fácil, para conseguir sobreviver, muitos
jovens tentam compensar a marginalidade aderindo às gangues de rua, enquanto
outros se envolvem no tráfico de drogas. Já se tornou mais do que habitual ver todos
os dias na TV ou em qualquer veículo de mídia, notícias relacionadas a menores de
idade e a delitos cometidos pelos mesmos. Segundo Pinheiro (1997), a maneira mais
fácil e rápida de ter mobilidade social é por meio do crime. Sendo assim, parece ser
esta a única saída, levando em consideração que a maioria deles “são incapazes de
achar emprego ou de pagar as taxas da universidade. ” (PINHEIRO, 1997). No
entanto, muitos ainda desconhecem outras possibilidades, porém existem sim outras
formas de mudar essa situação.
Sem muita perspectiva de futuro, estes indivíduos se arriscam diariamente em
assaltos, roubos ou até mesmo em brigas entre os próprios integrantes do grupo,
neste trecho do livro é possível saber como Pedro Bala, chefe dos capitães da areia,
conseguiu a cicatriz vermelha que leva no rosto:
“Não durou muito na chefia o Caboclo Raimundo. Pedro Bala era muito mais
ativo, sabia planejar os trabalhos, sabia tratar com os outros, trazia nos olhos
e na voz a autoridade de chefe. Um dia brigaram. A desgraça de Raimundo
foi puxar uma navalha e cortar o rosto de Pedro, um talho que ficou para o
resto da vida. ” (AMADO, 1937, p.22).

No entanto, nem todos têm a sorte de acabar com apenas cicatrizes ou
pequenos ferimentos. Alguns deles não chegam até mesmo a completar a
maioridade. Segundo Pinheiro (1997), os jovens são cada vez mais as principais
vítimas de crimes violentos nas grandes cidades da América Latina. Em São Paulo,
são mortos uma média de 102 jovens entre 15 e 24 anos em cada 100.000 habitantes.
Muitos acabam sendo presos, porém como todos sabem a prisão está longe de
ser um lugar com capacidade de recuperar estes criminosos. Lá alguns deles são
humilhados, sofrem diversos tipos de violência, o que os tornam ainda mais
revoltados, agressivos e encorajados a voltar ao mundo do crime. No livro, o
personagem Sem- Pernas entrou para o grupo capitães da areia, cujo trabalho era
realizar serviços ilegais, logo após um episódio que viveu na delegacia.
“Soldados bêbados o fizeram correr com sua perna coxa em volta de uma
saleta. Em cada canto estava um com uma borracha comprida. As marcas
que ficaram nas suas costas desapareceram. Mas de dentro dele nunca
desapareceu a dor daquela hora. ” (AMADO, 1937, p.32).

Contudo, essa realidade já vem sendo modificada desde que a Constituição
Federal (CF) adotou a Doutrina da Proteção Integral, tornando o menor sujeito de
direitos, tratando os mesmos como pessoas em condições de desenvolvimento.
Tornando assim merecedores da proteção totalmente integral do Estado, da
sociedade em geral e da família. Esta doutrina se baseia na concepção de que os
menores devem ter direitos reconhecidos, não apenas os direitos comuns iguais aos
dos adultos, mas muito, além disso, eles precisam de direitos especiais que devem
ser assegurados pelo Estado, família e a sociedade.
A ONU criou uma nova forma de pensar sobre a criança e o adolescente, lhes
dando um tratamento diferente, já que são seres humanos em desenvolvimento.
Surgindo assim a doutrina da proteção integral. O menor deixa de ser objeto de
direitos e passa a ser sujeito de direitos, tento assim acesso irrestrito e privilegiado à
Justiça. A proteção deixa de ser restrita a família e passa a ser também do estado e
da sociedade tendo total responsabilidade dos direitos da criança e do adolescente.
O que faltava naquela época para os capitães da areia era uma lei em que os
protegesse da situação de rua. Em 1990 foi criado o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) (Lei 8.069/90) em que visa proteger os menores de 18 anos, que
é o caso dos meninos do livro. O ECA filou-se ao sistema político-jurídico
manifestando tutela, tendo assim de reproduzir os direitos fundamentais e adotar
proteção integral ao menor.
É tangível que toda essa situação, não só é preocupante, como também precisa
de soluções urgentemente. Muitos não creem, mas ainda pode ser feito algo para
mudar este cenário ou de início amenizar, uma possível solução é a fundação de
locais especializados que possam retirar estes jovens da situação de rua, dando-lhes
auxílio na recuperação e no combate aos vícios. Pois as instituições lares podem ser
uma das únicas chances de resgate de cidadania e dignidade de crianças e
adolescentes erradicando ou diminuindo a exclusão social. Esses lugares são
certamente responsáveis por disponibilizar abrigo e comida, além do essencial a
todos, a formação social.
No Brasil, já existem há alguns anos instituições que realizam este tipo de
trabalho. Muitas de forma gratuita, que utilizam a mão de obra dos próprios jovens em
reabilitação para conseguir arrecadar lucros e manter o local em funcionamento. Eles
produzem desde artesanatos, a produtos químicos para limpeza. Além disso, estes
locais têm o compromisso de provocar o contato com a construção do conhecimento,
não só deles mesmos, mas deles com os outros. Auxiliando-os a organizar e
interpretar o mundo interno e externo, e a trabalhar valores e atitudes, preparando-os
para vida como um todo.
Um exemplo deste tipo de local é a Fazenda da Esperança que fica na cidade
de Guaratinguetá – SP, que ajuda pessoas a saírem de situações de rua. A instituição
tem 35 anos de experiência em recuperação de jovens e adultos, são 130 instituições
espalhadas pelo mundo, 86 só no Brasil. A instituição tem como objetivo restaurar
esses indivíduos com base na religião e no trabalho, trabalho esse que são feitos e
vendidos por eles mesmos.
Pois como diz o Art. 94 da Constituição Federal diz que: "As entidades que
desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras: –
propiciar escolarização e profissionalização;" que é o caso da Fazenda da Esperança

que além do ensino ainda capacita seus internos visando uma possível entrada no
mercado de trabalho.
No livro, padre José Pedro tentou usar da religião para tirar os meninos daquela
triste realidade.
"Há bastante tempo que o padre José Pedro ouvia falar nos Capitães da Areia
e sonhava entrar em contato com eles, poder trazer todos aqueles corações
a Deus. Tinha uma vontade enorme de trabalhar com aquelas crianças, de
ajudá-las a serem boas." (AMADO, 1937, p.71).

Este também foi o método pensado e estudado pelo fundador da Fazenda da
Esperança que começou a utilizar a fé como base para recuperar e trazer uma
perspectiva de vida melhor. Uma instituição como essa era o que faltava naquela
época para os meninos do livro, já que o reformatório da cidade deixava a desejar: “O
menos que acontece para os filhos da gente é apanhar duas e três vezes por dia. O
diretor de lá vive caindo de bêbedo e gosta de ver o chicote cantar nas costas dos
filhos dos pobres." (AMADO, 1937, p.11). Até o Padre José Pedro sabia que o
reformatório não era um lugar bom para se educar menores infratores.
"As crianças no aludido reformatório são tratadas como feras, essa é a
verdade. Esqueceram a lição do suave Mestre, senhor Redator, e em vez de
conquistarem as crianças com bons tratos, fazem-nas mais revoltadas ainda
com espancamentos seguidos e castigos físicos verdadeiramente
desumanos." (AMADO, 1937, p.12).

"Eu tenho ido lá levar às crianças o consolo da religião e o encontro pouco
dispostas a aceitá-lo devido naturalmente ao ódio que estão acumulando naqueles
jovens corações tão dignos de piedade." (AMADO, 1937, p12). A dificuldade que o
Padre encontra para levar os jovens até a igreja é o mesmo que o fundador da
Fazenda da Esperança enfrenta, pois é difícil criar uma confiança entre quem quer
ajudar e quem vai ser ajudado, já que os jovens se deparam com uma realidade
diferente daquela que possui o instrutor que está lhe ensinando. A convivência é mais
um dos métodos usados pelo Padre da instituição, para que os jovens se recuperem,
no livro esse é um item muito usado, já que João José, o professor, o único do bando
que sabia ler fazia.
"Apelidaram-no de Professor porque num livro furtado ele aprendera a fazer
mágicas com lenços níqueis e também porque, contando aquelas histórias
que lia e muitas que inventava, fazia a grande e misteriosa mágica de os
transportar para mundos diversos, fazia com que os olhos vivos dos Capitães
da Areia brilhassem como só brilham as estrelas da noite da Bahia.” (AMADO,
1937, p.22).

Pode- se constatar, portanto, que a ficção sobrepõe à realidade, já que ambos
compartilham a mesma história de vida e alguns do mesmo sentimento de perspectiva
de vida. Assim como Pirulito que sonha em se tornar padre, muitos dos internos da
instituição também têm sonhos a realizar. Por isso é bom resaltar a importância de ter
cada vez mais instituições voltadas para recuperação de jovens, para que mais
pessoas tenham o direito de reescrever sua história e ter um futuro melhor, com uma
maior qualidade de vida e estabilidade financeira e psicológica.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Portanto, fica claro que as casas de recuperação são grandes aliadas na
restauração de jovens dependentes químicos e em situação de rua. Proporcionando
a eles uma nova chance de se reintegrar a sociedade e recomeçar suas vidas,
auxiliando os em sua formação tanto pessoal, quanto profissional. É imprescindível
que haja mais investimentos em fundações como a Fazenda Esperança, a fim de
oferecer mais oportunidades e proporcionar um futuro melhor a eles. Em suma, o
objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância deste projeto e mostrar que
iniciativas como esta que afasta os jovens das ruas é de extrema relevância, foi
alcançado. Foi perceptível a semelhança dos personagens do livro Capitães da Areia
com a realidade dos internos da instituição. Espera-se mostrar que muitas vezes,
sobretudo neste caso, a ficção sobrepõe a realidade e deixa claro que tudo isso
acontece mais acerca de nós do que se pode imaginar.
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RESUMO
Vivemos em uma sociedade heterogênea, onde as diferenças e semelhanças compõem a
identidade de cada indivíduo e ao mesmo tempo resultam na construção de padrões masculinos
dominantes que está impressa na sociedade, o estudo teve como objetivo caracterizar o público
homossexual masculino estudado com relação a sua busca do corpo feminino perfeito. O presente
estudo foi de abordagem qualiquantitativa onde foi realizada uma pesquisa de campo com
homossexuais masculinos profissionais do sexo, as participantes foram convidadas a participar do
estudo sendo previamente esclarecido o teor da pesquisa. Dentre os resultados obtidos, podemos
destacar alguns percentuais mais relevantes para o objetivo da pesquisa como, por exemplo: 36,6%
dos homossexuais que participaram da pesquisa tinham entre 21 a 30 anos, e o mesmo percentual
tinham ensino médio completo. 83% eram solteiros, 76% não tinham parceiro fixo, 63% dos
homossexuais entrevistados eram católicos. 83% eram autônomos, e o mais relevante 90% tinham
conhecimento sobre o silicone industrial, sendo também 90% com conhecimento sobre os efeitos
colaterais que os mesmos podem ocasionar. 66,6% fizeram uso de silicone industrial, 56,6% fizeram
uso da substancia injetável de uma a cinco vezes. Conclusão: Acreditamos que com os resultados
obtidos com a realização este estudo certamente reforçou a necessidade de informação e educação
em saúde sobre o assunto. As informações obtidas foram também de grande valia, pois contribuíram
para o aumento da bibliografia referente ao toma, haja vista que ao se fazer o levantamento de dados
bibliográficos deparou-se com a escassez de produção cientifica acerca deste assunto, constituindo
assim como mais um fator motivador para a realização desta pesquisa.
Palavras-chave: homossexualismo, diformismo, silicone industrial.
ABSTRACT
We live in a heterogeneous society, where the differences and similarities make up the identity
of each individual and at the same time result in the construction of dominant male patterns that is
imprinted in society, the study aimed to characterize the male homosexual public studied in relation to
their pursuit of the perfect female body. The present study was based on a qualitative approach in which
a field research was carried out with male sex workers, the participants were invited to participate in the
study and the content of the research was previously clarified. Among the results obtained, we can
highlight some of the most relevant percentages for the research objective, such as: 36.6% of
homosexuals who participated in the survey were between 21 and 30 years old, and the same
percentage had complete secondary education. 83% were single, 76% had no fixed partner, 63% of
homosexuals interviewed were Catholics. 83% were autonomous, and the most relevant 90% had
knowledge about industrial silicone, and 90% knew about the side effects they could cause. 66.6% made
industrial silicone use, 56.6% used the injectable substance one to five times. Conclusion: We believe
that with the results obtained with the realization this study certainly reinforced the need for information
and health education on the subject. The information obtained was also of great value, since they
contributed to the increase of the bibliography related to the taking, since the collection of bibliographic
data was faced with the scarcity of scientific production on this subject, thus constituting as another
factor motivator for this research.
Keywords: Homosexuality; dimorphism; industrial silicone.

1. INTRODUÇÃO
Dentro do comportamento humano o homossexualismo é algo que já existe há
muito tempo, mesmo antes de Cristo. A raiz grega da palavra vem do grego “Homo”
que significa “semelhança ou igual e “Sexus” que vem do sexo, concluindo-se
homossexual a “sexualidade semelhante” (BRANDÃO, 2002).
Porém, foi no ano de 1869 que o médico húngaro Karoly Berkert utilizou o termo
“homossexual” pela primeira vez, ao enviar uma carta ao Ministério da Justiça da
Alemanha do Norte defendendo homens homossexuais que eram perseguidos por
questões políticas. O médico defendia a união civil do mesmo sexo, e a Dinamarca
abraçou a causa, tornando-se o primeiro país a amparar o casamento gay segundo a
lei de 15 de junho de 2012 (SOARES, 2008).
Apesar de muitos avanços relacionados ao homossexualismo, ainda há muita
negação e rejeição. Existe a dificuldade de diálogo com os pais, o preconceito, a
homofobia, já que admitir a identidade do ser homossexual é uma resposta à pressão
social por uma definição (LONGO, 2014).
A cultura travesti é individualista e possui uma cultura constituída por indivíduos
cuja maior preocupação é com a aparência, na qual a beleza e a feminilidade
configuram o mais importante. Uma cultura na qual todas essas qualidades são
conquistas práticas, produto de muito esforço e intensa manipulação do corpo, que
tem início desde a mais tenra juventude (GOLDENBERG, 2009).
As modificações corporais dos homossexuais – cirurgias e modelagem corporal
– trouxeram contribuições e rupturas nas categorias, identidade e gênero, permitindo
maior correspondência entre o corpo (CARVALHO, 2011). A busca pela
personalidade, na contemporaneidade, é refletida no corpo, através de
transformações corporais que cada vez mais fazem parte do cotidiano das pessoas
(SILVA, 2013).
Observa-se que para a conquista de um corpo feminino perfeito, os
homossexuais masculinos, utilizam o silicone industrial. O corpo ganha
transformações e possibilidades de expressão da similaridade. (MADRID, 2009).
Diante disto, o objetivo geral da pesquisa é caracterizar o público homossexual
masculino estudado com relação a sua busca do corpo feminino perfeito. Para isso,
tem como objetivos específicos: identificar os produtos utilizados na transformação
pela busca do corpo feminino. E verificar efeitos colaterais e sequelas adquiridos após
utilização dos produtos.
2.

METODOLOGIA

O presente estudo foi uma pesquisa de campo, de abordagem qualitativa, do
tipo exploratório, fundamentado na análise de dados coletados das entrevistas com
homossexuais do sexo masculino. Foram selecionados para este estudo os
municípios da região metropolitana do Vale do Paraíba, pertencentes ao circuito da
fé: a cidade de Aparecida, distante a 168 km de São Paulo; a cidade de Guaratinguetá,
a 30 km de Aparecida, e também a cidade de Cachoeira Paulista.
Os sujeitos do estudo que fizeram parte da população de interesse foram os
homossexuais masculinos, profissionais do sexo que aceitarem participar da
pesquisa, e após assinar o termo de consentimento livre e esclarecido.

Os participantes foram convidados a participar do estudo sendo previamente
esclarecido o teor da pesquisa, posteriormente foi realizado um debate entre os
participantes realizando um grupo focal e após isso foi entregue aos entrevistados o
questionário, nos quais foram individualmente respeitados a privacidade de cada
participante.
A coleta de dados acontecerá somente após aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Teresa D’Ávila (UNIFATEA). Os participantes
foram convidados a participar após receberem todos os esclarecimentos sobre a
pesquisa e após a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, elaborado
de acordo com a resolução CNS 466/12.
Assim, para a coleta de dados foi utilizado um questionário estruturado com
questões abertas e fechadas, desenvolvido pelos pesquisadores, onde foram
perguntados os dados sócio demográficos para reunir algumas informações dos
entrevistados e conhecê-los melhor e posteriormente foram questionados acerca do
uso de substâncias para transformar o corpo.
Após as informações serem coletadas foram inseridas eletronicamente em um
banco de dados construídos pelos pesquisadores no Software Excel e apresentados
em porcentagem para que fossem feitas as análises necessárias, como também para
desenvolver as representações gráficas.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos nos questionários respondidos pelos 30 participantes
foram analisados. E as respostas envolvem tanto aspectos demográficos e
características pessoais, como também o conhecimento dos entrevistados acerca dos
implantes e substâncias, como também se os entrevistados o utilizam ou tem vontade
de utilizá-los.
E antes de apresentar a discussão de um destes elementos em especifico,
segue a tabela com todos os resultados obtidos:
Quadro 1: Resultados das perguntas do questionário em porcentagem
1. FAIXA ETÁRIA
15 a 20 anos: 6,6%
21 a 30 anos: 36,6%
31 a 40 anos: 26,6%
41 a 50 anos: 16,6%
51 a 60 anos: 3,3%
61 a 70 anos: 10%
2. ESCOLARIDADE
Ensino Fundamental completo: 16,6% E. F. Incompleto: 13,3%
Ensino Médio Completo:
36,6%
E. M Incompleto: 26,6%
Ensino Superior Completo:
E. S Incompleto: 3,3%
3,3%
3. ESTADO CIVIL
Solteiro: 83,3%
Casado: 3,3%
Viúvo: 3,3%
União Estável: 10%
4. RELACIONAMENTO
Sem parceiro fixo: 76,6%

Com parceiro fixo: 23,3%

Moram em casa separada: 13,3%
5. PROFISSÃO

Moram na mesma casa:
10%

Católica: 63,3%
Candomblé: 10%

Evangélico: 3,3%
Outras: 3,3%
6. PROFISSÃO
Profissional do sexo: 36,6%

Cabeleireiro: 20%
Outros: 30%

Espírita: 13,3%
Cuidador: 13,3%

7. SITUAÇÃO DE TRABALHO
Autônomo: 83,3%
8. RENDA MENSAL
0 a 1 salário mínimo: 10%
1 a 2 salários mínimos: 43,3%
1 a 3 salários mínimos: 36,6%
Mais de 3 salários mínimos:
10%
9. PESSOAS QUE MORAM NA RESIDÊNCIA
1 a 3 pessoas: 80%
4 a 6 pessoas: 13,3%
7 a 10 pessoas: 0%
Não responderam: 3,3%
Registrado: 16,6%

Residência Própria: 46,6%

10. MORADIA
Alugada: 53,3%
11. TIPOS DE RESIDÊNCIA
Apartamento: 20%
Outra: 3,3%

Casa : 76,6%
Republica: 0%
Sim: 90%

12. CONHECIMENTO SOBRE SILICONE INDUSTRIAL
Não: 10%

Sim: 90%

13. CONHECIMENTO SOBRE EFEITOS COLATERAIS
Não: 10%

Trombose: 16,6%
Morte: 13,3%
Dor e feridas: 30%

Mutilação: 10%
Infiltração: 16,6%

Infecção generalizada: 16,6%
Necrose: 6,6%

14. CONHECIMENTO SOBRE FORMAS DE APLICAÇÃO
Não: 23,3%

Sim: 76,6%

Intramuscular:6,6%
Não responderam: 23,3%

Subcutânea: 16,6%
Não sabem: 23,3%

15. CONHECIMENTO SOBRE LOCAIS QUE REALIZAM ESSE PROCEDIMENTO
Sim: 76,6%
Não: 23,3%
Residências: 46,6%
Prostíbulos: 10%

Clínicas: 20%

16. CONHECIMENTO SOBRE PESSOAS QUE FIZERAM USO DA SUBSTÂNCIA
Sim: 73,3%
Não: 26,6%
Sim: 80%

17. UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIA PARA TRANSFORMAR O CORPO
Não: 20%

Anticoncepcional: 13,3%

18. SUBSTÂNCIAS UTILIZADAS
Hormônios: 13,3%

Silicone biológico/metacril: 0%
Não responderam: 6,6%
19. PARTES DO CORPO TRANSFORMADAS

Silicone industrial:
66,6%

Seios: 26,6%
Glúteos: 20%

Quadril: 6,6%
Boca: 3,3%

Coxas: 20%
Não responderam:
23,3%
20. MOTIVOS PARA FAZER USO DA SUBSTÂNCIA
Corpo mais feminino: 26,6%
Dinheiro: 16,6%
Satisfação própria: 6,6%
Beleza: 23,3%
Concorrência no trabalho: 3,32%
Não responderam:
23,3%
21. NUMERO DE VEZES QUE FEZ USO DA SUBSTÂNCIA
1 a 5 vezes: 56,6%
6 a 10 vezes: 10%
20 vezes ou mais: 10%
Não responderam: 23,3%
22. ANOS DA PRIMEIRA TRANSFORMAÇÃO
1 a 5 anos: 30%
6 a 10 anos: 23,3%
15 a 20 anos: 26,6%
Não responderam: 20%
23. SENTIMENTO APÓS O USO DA SUBSTÂNCIA
Sentimento de realização: 16,6%
Satisfação: 26,6%
Arrependimento: 16,6%
Feminilidade: 20%
Não responderam: 20%
24. MOTIVOS PARA NÃO UTILIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA
Medo: 16,6%
Não responderam: 83,3%

A partir dos dados coletados através do questionário, foi possível reunir uma
série de informações acerca dos entrevistados. Foram levantadas informações
demográficas e socioeconômicas importantes uma vez que são analisados aspectos
da prática da profissão, como também em relação ao objetivo da pesquisa, na qual foi
questionado o uso de substâncias por parte dos homossexuais, em especial do
silicone industrial.
Em meio às informações sobre o perfil dos entrevistados, e a partir da
porcentagem de pessoas com conhecimento sobre os implantes ser relativamente alta
(90%) percebe-se também que uma porcentagem alta tem intenção ou desejo de
mudar o corpo (80%). Mediante isso pode-se propor uma discussão acerca destes
resultados da pesquisa.
Vivemos em uma sociedade heterogênea, onde as diferenças e semelhantes
compõem a identidade de cada indivíduo e ao mesmo tempo resultam na construção
de padrões masculinos dominantes que está impressa na sociedade. Analisando os
homossexuais é possível perceber que algumas vezes a sua relação com o corpo se
diferencia do padrão dominante (FRANÇA, 2013).
Dessa forma, por esse motivo existe uma parcela significativa de homossexuais
que buscam a utilização de substancias e implantes que possam modificar o seu
corpo, em busca de mais aspectos femininos, transformando e criando curvas. Uma
vez que os homossexuais tenham conhecimento sobre as possibilidades e sabem
onde realizar este tipo de procedimento o processo se torna mais comum, ainda que
os efeitos colaterais possam ser prejudiciais à saúde.
O Silicone líquido foi usado como preenchimento e substituto para os tecidos
moles nos seres humanos. Devido o número crescente de relatos de casos
descrevendo suas complicações, seu uso nunca foi aprovado na maioria dos países;
entretanto um grande número de “leigos”, continuam a aplicar o silicone líquido
isoladamente ou associado a outros produtos (óleos minerais, líquidos, etc.) com o
objetivo do preenchimento e da melhoria do contorno do corpo, determinando
complicações locais e sistêmicas (MOREIRA; MADRID, 2009).
Como visto nos resultados a maioria dos homossexuais tem conhecimento
sobre estas substâncias, ainda que não aprovadas para a aplicação, e ainda que

possam prejudicar a saúde, e causar alguma deformidade nas pessoas, estes ainda
recorrem a este tipo de procedimento, já que 66% dos entrevistados responderam
fazer uso do silicone industrial.
Como destaca Gondenberg (2009) “a dificuldade financeira geralmente faz com
que a primeira opção seja a utilização do silicone industrial”. De forma que, em razão
dos aspectos financeiros – como visto também que a maioria dos entrevistados tem
renda que varia entre 1 a 2 salários mínimos, é comum que a opção definida pelos
mesmos seja o silicone industrial, ainda que seja um procedimento que pode causar
problemas diversos.
4. CONCLUSÃO
O tema da presente pesquisa aborda uma área de grande interesse, porém
pouco trabalhada na prevenção em saúde voltada para os homossexuais. Pesquisar
e entender sobre a utilização de substancias para modificação do corpo, expõe os
homossexuais aos fatores de riscos a saúde na busca do corpo perfeito seja para
realização pessoal ou agregação profissional.
Conhecer os dados sociais do homossexual inserido no contexto do cotidiano,
nos faz entender que não é moda, trata-se de desejo.
Durante a realização do trabalho, tivemos muitas dificuldades em encontrar
artigos que evidenciassem os dados que foram encontrados através do questionário,
o que inviabilizou parte dos resultados da pesquisa.
Durante a coleta de dados ficou muito evidente para nós o quanto os
homossexuais sofrem preconceito, o quanto existe o déficit de atenção à saúde dos
homossexuais, e o quanto eles estão carentes de cuidados na saúde como um todo.
De acordo com os resultados obtidos com a realização dessa pesquisa,
percebemos a importância da realização de novas pesquisas nessa área voltadas
para saúde do homossexual masculino visto que muitas campanhas de prevenção e
orientação quanto à promoção de saúde são voltadas mais para mulheres, crianças e
idosos, fazendo assim com que os homossexuais masculinos não despertem
interesse em obter mais conhecimento sobre o cuidado com a própria saúde.
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O RESGATE DO PASSADO: ARQUITETURA COMO VALIA PARA A
FORMAÇÃO HISTÓRICA E CULTURAL DE ALAGOA, MG
Welyton Carlos Faria de Oliveira
Sônia Maria Gonçalves Siqueira
RESUMO
O presente trabalho, tem a finalidade de resgatar histórica e arquitetonicamente a Igreja de
Nossa Senhora do Rosário, um dos marcos arquitetônicos da cidade, e seu valor para a evolução
urbana do município de Alagoa, no interior de Minas Gerais, e que nos anos de 1971 foi demolida. De
estilo vernacular, do século XVIII foi o início da formação histórica e cultural do município. Aplica-se
também, a análise da arquitetura implementada nas edificações em torno da cidade e que se
desenvolveu durantes os séculos passados. Por questões culturais e principalmente pela
incompreensão da população alagoense, muitas das edificações centenárias que um dia foram grandes
destaques na região, foram demolidas ou se degradaram no tempo, encerrando um ciclo marcado pela
riqueza das minas de ouro, e de tantos homens que um dia desbravaram esses “mares de minas”,
construindo a história que conhecemos nos dias de hoje.
Palavras-chave: Arquitetura-Reconstrução; Bens Históricos; Patrimônio Arquitetônico; Antiga Igreja
Nossa Senhora Do Rosário.

ABSTRACT
The present work has the purpose of recovering, historically and architecturally, the Church of
Our Lady of the Rosary, one of the architectonic landmarks of the city, and its value for the urban
evolution of the municipality of Alagoa, in the interior of Minas Gerais, and that in the years of 1971 was
demolished. Vernacular style of the eighteenth century was the beginning of the historical and cultural
formation of the municipality. It is also applied, the analysis of the architecture implemented in the
buildings around the city and that has developed during the past centuries. Due to cultural issues and
mainly due to the incomprehension of the Alagoas population, many of the centennial buildings that
once were major highlights in the region were demolished or degraded in time, ending a cycle marked
by the wealth of gold mines and so many men that one day have pioneered these "seas of mines",
building the history we know today.
Keywords: Architecture-Reconstruction; Historical Goods; Architectural Patrimony; Old Church Our
Lady Of The Rosary.

1.

INTRODUÇÃO

O desejo de criar este artigo surgiu a partir do empenho e dedicação por
resgatar a memória do município de Alagoa, MG, com destaque para a reconstituição
textual e arquitetônica da Antiga Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, demolida
em meados de 1971, marco inicial da cidade.
Se inicia então esta pesquisa pela observação do desenvolvimento do Brasil,
ainda na Colônia, partindo da formação das primeiras vilas, a formações populacionais
das Minas Gerais e sua relação com as Bandeiras. Após a compreensão desse ponto,
abordar-se-á a maneira pela qual se deu a formação histórica e cultural, do Sul das
Minas Gerais, até o início da região de “Lagoa da Juruoca”, atual cidade de Alagoa,
com foco no levantamento dos bens históricos e na reconstrução da Antiga Igreja, pois
o município é o prolongamento da mesma, ou seja, sua evolução urbana inicia-se com
a sua construção.
A partir disso, a proposta desse trabalho, é resgatar o patrimônio arquitetônico,
histórico e os seus valores para a formação cultural e, além disso, evolução urbana
do município de Alagoa, para que a população, principalmente os alagoenses através
dos conhecimentos aqui apresentados, compreendam o prestígio e a preocupação
em saber preservar e guardar os bens históricos de uma cidade.
2. JUSTIFICATIVA
A incompreensão dos alagoenses em relação ao seu passado, provocou um
esquecimento das raízes da cidade. Assim, patrimônios arquitetônicos que um dia já
fizeram parte da rica história da população, se degradaram não existindo mais. Como,
por exemplo, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que nos séculos precedentes foi
vital para o surgimento de Alagoa, e que, atualmente, é desconhecida de seus
munícipes.
Desse modo, o presente trabalho tem o propósito de resgatar histórica e
arquitetonicamente a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que marcou o princípio da
cidade, reassumindo, também, nosso passado.
3. METODOLOGIA
•
•
•
•
•

Material
Medidas
Plantas
Técnicas Construtivas
Elementos Decorativos

3.1 Os Primeiros Núcloes Populacionais no Sul das Minas Gerais
O renomado historiador Ernani Silva Bruno afirma que uma das etapas de
formação regional em Minas Gerais deu-se pela “internação do povoamento e
ocupação das terras montanhosas, em seguida à descoberta das jazidas de ouro”.
Segundo ele, os primeiros arraiais estabeleceram-se a partir de 1675, tendo a
mineração, contudo, ativado os povoadores para “brenhas distantes, formando um
foco de deserto entre a origem e as minas, o que retardou em muito o povoamento
das zonas intermediárias”. (BRUNO, 1967, p.49).
Há registros de que pela região sul das Gerais teria passado, em 1596, o
bandeirante João Pereira de Souza Botafogo, sem, no entanto, ficar bem estabelecida
a sua rota, além de outros que se aventuraram, no século XVII, assim como Jerônimo
da Veiga, em 1643; Sebastião Machado Fernandes Camacho, entre 1645 e 1648, em
busca das minas de prata e o próprio Fernão Dias Paes, em 1674.
Assim, da Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté, partiram as primeiras
bandeiras em direção às chamadas “minas de cataguás”. Passando pela região de
Guaipacaré (atual Lorena), transpunham a Mantiqueira e alcançavam o atual território
mineiro. Desta forma, exatamente 36 das mais antigas cidades de Minas Gerais foram
fundadas por paulistas, entre elas, Campanha, Baependi e Aiuruoca, retratadas neste
artigo.
3.2 A Trilha do Ouro
Em 1710, o primeiro governador da Capitania de São Paulo e Minas do Ouro,
D. Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho, criou o distrito das minas. Em 1714,
seria assinado o termo de repartição das três primeiras comarcas de Minas: Rio das
Mortes (São João del-Rey), Vila Rica (Ouro Preto) e Rio das Velhas (Sabará).
No que diz respeito à região sul de Minas Gerais, esta começou a ser mais
densamente povoada a partir da década de 1740. José Pires Monteiro descobre ouro
na margem esquerda do Sapucaí; em 1746, Francisco Martins Lustosa é nomeado
guarda-mor regente das descobertas do ouro e da região do Sapucaí; em 1755, Pedro
Franco Quaresma descobre ouro na região de São Carlos do Jacuí e inicia seu
povoamento.
Assim, nessas áreas, observa-se a passagem à condição de vila de três
povoações: Campanha da Princesa da Beira, em 1798; Santa Maria do Baependi, em
1814 e Aiuruoca em 1834. Nessa região, a primeira formação administrativa datou de
1798, quando da instalação da Vila da Campanha da Princesa da Beira, atual cidade
de Campanha.
3.3 Alagoa
Com a descoberta das minas de Aiuruoca, em 1706, chegaram os primeiros
povoadores. Em 1708 é originada a superintendência das minas de Aiuruoca com o
seu Guarda Mor, dentre eles, em 1717, o Guarda Mor, autoridade da
superintendência, Narciso de Faria e Silva (natural da Parnaiba-SP, casou-se com
Maria Pedrosa de Moraes, natural de Mogi das Cruzes-SP).
Daqui em diante Narciso de Faria e Silva, reside em Alagoa, onde em 1735
batiza a filha:

Benta - batizada na capela Nossa Senhora do Rosário da Lagoa filial de
Aiuruoca em 21 de julho de 1735, pelo capelão Padre Teixeira Pinto. Benta,
filha de Narciso de Faria e Silva e Maria Pedroza. Os padrinhos: Antonio
Soares Coelho solteiro e D. Margarida mulher de Francisco Rodrigues Lago,
todos desta freguesia e nela moradores. (SETTE, Projeto Compartilhar,
2016).

Aparece, também, como habitante da Lagoa da Aiuruoca o português Manoel
Mendes de Carvalho (natural de Amarante, que aqui casou com Antonia Maria de
Souza, natural de Minas Gerais). Rico minerador, possuía além de Lavras de ouro,
fazendas. Assim, afirma-se que os primeiros moradores da vila de Lagoa da Aiuruoca
foram as famílias Faria e Silva e Mendes de Carvalho.
Segundo texto existente no Acervo de Memórias Históricas do Rio de Janeiro,
a região em que se localiza o município, foi primitivamente habitada pelos índios
Cataguás (ou Cataguases), dos quais foram encontrados vestígios. O Município da
Alagoa se deu como uma alternativa do caminho do ouro. Um caminho suspeito, por
onde transitava o ouro de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, passava justamente
pelo local onde se ergue hoje Alagoa.
O topônimo deve-se à existência de uma grande lagoa, que se estendia logo
na entrada do vilarejo. Grandes pedras de um mar de morro ao outro, represavam as
águas do Ribeirão Vermelho, esvaziada pelos bandeirantes, para exploração de ouro
e pedras preciosas. Para escoamento da água, foi aberto um canal em uma pedra,
conhecida como “pedra furada”.
Em 1744, já residindo no vilarejo da “Lagoa da Juruoca” desde meados de
1732, quando se tornou Guarda Mor em São Paulo, Simão da Cunha Gago lá
garimpou e residiu durantes esses anos e segue para fundar Resende em 1744, na
comitiva foi o Padre Felipe Teixeira Pinto e tantos filhos de Alagoa:
O padre Felipe se incorporara na caravana do Coronel Simão da Cunha Gago
pois era capelão de N. S. do Rosário de Aiuruoca. Espírito aventureiro se
abalançara, com o sertanista bandeirante, na projetada incursão às selvas
dos contrafortes da Mantiqueira. No dizer de historiadores, a intenção
projetada era para exploração do ouro, que naqueles tempos difíceis
medrava, ou a conquista do gentio, a escravização do aborígene, justificando,
em ambos os casos, às famosas «bandeiras» que se organizavam varando
o sertão silvestre.
O padre Felipe era fervoroso devoto de N. S. da Conceição, e ao deixar sua
capelania, em 1744, e internar-se no desconhecido, não se esqueceu de levar
na bagagem de viajeiro, a sua pequena Imagem da santa predileta. Assim, a
Capela tosca que se construíra nas terras resendenses, se fizera marco inicial
da vida civilizada da região, e teve por Padroeira, a Virgem Santíssima da
Conceição, essa mesma imagem, doce e suave, uma jóia em sua espécie,
na expressão que o artista lhe imprimia, com a segurança de artezão genial,
a se inspirar no buril e fazer o belíssimo conjunto das feições, em dura
madeira de Lei. (BOPP, Casamentos 501 a 602 e 701).

3.4 Contextualização da Cidade
Alagoa se localiza na região sul de Minas Gerais pertencendo à microrregião
de Caxambu, de acordo com dados do IBGE. A localidade faz limite com os municípios
de Aiuruoca, Baependi, Itamonte e Bocaina de Minas, encontra-se a uma distância de
425 Km de Belo Horizonte, estando mais perto de São Paulo e Rio de Janeiro com
distâncias respectivas de 330 Km e 240 Km. O acesso à capital mineira é feito pelas
rodovias BR-040, BR-267 ou BR-381.
A população é formada por 2800 habitantes, sendo 1000 na área urbana e 1800
na área rural, configurando uma densidade demográfica de 161,6 hab/km² distribuídos
em uma área de 161,96 km². Assim, tendo notório destaque econômico voltado para
agropecuária e agroindústria.
Alagoa está localizada a uma altitude máxima de 2359 metros e mínima de
1180 metros, com uma topografia 5% plana, 15% ondulada e 80% montanhosa,
segundo o (IBGE).
Como parte tanto das atividades urbanas e rurais, Alagoa possui um modo
tradicional de fazer o queijo Tipo Parmesão. Este, representa um dos principais
produtos da base econômica do município e é considerado patrimônio imaterial
alagoense.
Desde que o italiano Pascal Poppa chegou à região de Alagoa, a receita do
queijo parmesão revela-se a mesma e se difundindo entre a população. Nesse
sentido, o produto passou a ser incorporado na culinária local, revelando-se como um
saber transmitido entre inúmeras gerações e assim, permanece exibindo uma
produção de caráter artesanal; todavia, conta, nos dias de hoje, com utensílios que
facilitam expressivamente a fabricação do produto.
3.5 Acessos e Hierarquia viária
O acesso a Alagoa se dá pela rodovia LMG-881, fazendo divisa com as cidades
de Aiuruoca, Baependi, Itamonte e Bocaina de Minas, conforme citado anteriormente.
As vias supracitadas são revestidas com bloquetes sextavados de cimento, em
bom estado de conservação. Não possui estacionamento regulamentado. O tráfico de
veículos é leve, e as calçadas em cimento possuem aproximadamente 1,5m de
largura, com poucas irregularidades. Os demais arruamentos são de terra batida.
O uso residencial define a paisagem urbana. As edificações têm volumetria
predominantemente térrea, em terrenos ora em aclive (acima do nível da rua), ora em
declive (no mesmo nível da rua). Entretanto, na Rua Cap. Manoel Borges Pinto, no
lado direito para quem chega de Itamonte (no quarteirão da Igreja), há uma
concentração de residências que se diferem das demais, por apresentarem um
segundo pavimento e/ou varanda paulista, indicando uma possível tendência ao
adensamento vertical.
Os imóveis, em geral alinhados à rua, apresentam acesso frontal
predominantemente, com afastamentos laterais (exceto entre as edificações mais
atuais) e maior espaço no afastamento posterior geralmente fechado com cerca e
muro - muito usado para pequenas criações, hortas, lazer e secagem de roupas. O
estilo arquitetônico da cidade remonta, em grande medida, a um estilo colonial
caracterizado pela construção de casas, de pau a pique com um traçado rústico. No
entanto, a maioria dos imóveis foram edificados no período republicano. Esse fato é

um indício de que a cidade não cresceu economicamente e não se transformou
culturalmente a ponto de modificar seu legado colonial.
Já a Matriz Nossa Senhora do Rosário, objeto de estudo, estava localizada em
frente à Praça Manoel Mendes de Carvalho, próximo ao prédio sede da Prefeitura
Municipal. A Praça constitui um dos principais pontos do núcleo urbano, no encontro
entre a Rua Cap. Manoel Borges Pinto (eixo principal da localidade) e a Rua José
Pinto Ribeiro, distribuindo o fluxo para a Rua João Alves de Sena, Rua Chaves, Rua
Salvador Maciel Mendes e Rua Cel. Porfírio M. Pinto, que juntas delimitam a área
ocupada pelas primeiras edificações com relação ao município.
3.6 A Primitiva Capela de Nossa Senhora do Rosário
Foi construída em 1730 pelos jesuítas que procuravam evangelizar a
população. Consta nos arquivos eclesiásticos da Comarca de Campanha que Índios,
escravos e mestiços, participaram da edificação e manutenção dessa obra. Somado
a isso, a capela recebeu o apoio dos bandeirantes que buscavam riquezas auríferas
na região. Essa capela, que atualmente é a Igreja Matriz da cidade de Alagoa, é
considerada a referência histórica mais antiga do município. No seu entorno, foram
construídos o cemitério, as residências, as mercearias, a Prefeitura, a Câmara, a
Praça Manoel Mendes de Carvalho, enfim edificações fundamentais da cidade.
Em 1734, ocorreu o primeiro batizado registrado na Capela de Nossa Senhora
do Rosário de “Lagoa da Juruoca” pelo Padre Felipe Teixeira Pinto. A criança, uma
menina era filha de Francisco Martins Lustosa e Maria Soares. Em 1752, a capela foi
efetivamente registrada.
Do Padre Felipe Teixeira Pinto (ver clichê), «segundo consta de um
compromisso do mesmo Padre, emitido na Irmandade do Santíssimo
Sacramento de Ayruoca, no ano de 1735, no dia 5 de março. Ali se encontra
a rubrica: «natural do Reino», o que indica ser ele português. Desde o ano de
1734 prestava ele seus trabalhos em Alagoa, certamente na qualidade de
minerador. Segundo Monsenhor Pizzaro de Araújo, em Alagoa se achava um
caminho escuso por onde era recambiado o Ouro para o Rio» de Janeiro,
sem ter que passar pelo Caminho Velho. Aquela picada foi proibida, depois
de revelada à autoridade, pelo Alvará Régio de 25 de março de 1725,
referendado a 29 de abril de 1727. Teria sido aberta por António Gonçalves
de Carvalho, filho de Diogo Gonçalves Corrêa, natural de Porto e de s/m. Ana
Rodrigues de Andrade, natural de Pindamonhangaba, e por este neto de José
Rodrigues Braga e de s/m. Maria Bicudo. Gen. Paul. vol. V. 394 e «em
Memórias Históricas do RJ. por Pizzaro de Araújo». (Casamento 509).
Figura, pela primeira vez, a sua presença em Alagoas no seguinte
documento: «Aos sete dias do mês de novembro de 1734, batizou e pôs os
Santos óleos, de minha presença, na Capela da Lagoa, o Padre Felipe
Teixeira Pinto, a MARIA filha de Francisco Martins Lustosa e de sua mulher
Maria Soares Lustosa, e foram padrinhos o Reverendo Padre e Maria Bicudo,
mulher de José Rodrigues Braga, todos moradores no Bairro da Lagoa desta
Freguesia de N. S. da Cone. de Ayruoca, e para constar fiz este assento, as)
O vig. Inocêncio Araújo Menezes» (Livro 1 pág. 2).

Em 1758, reconhecida como curato. Em 1824, o Bispo de Mariana Dom Frei da
Santíssima Trindade descreveu, na sua 4ª visita pastoral, as suas impressões em
relação a edificação existente da Capela Nossa Senhora do Rosário da Lagoa

pertencente à Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Aiuruoca: (OLIVEIRA,
1998).
A Capela Nossa Senhora do Rosário da Lagoa é Capela grande e de taipa,
novamente construída pela total ruína da primeira, que foi confirmada em
1752. Tem um só altar, o seu cemitério ainda não está tapado pelas poucas
forças dos aplicados, e a mesma capela apenas tem a capela-mor coberta.
Tem um cálice e uma âmbula de prata com os cálices sobredourados, 4
casulas novas para o diário das 4 cores e duas mais antigas das mesmas 4
cores pluvial e pálio branco e todo com muita decência. Dista esta capela de
matriz 5 léguas. Fazem ter pelo mapa de 1822, 1.010 almas. Foi visitada pelo
pároco e nela crismou a 796 pessoas.

3.7 As Transformações na Antiga Igreja Matriz
Construída em 1730 e registrada em 1775, junto a ela, havia o Cemitério
Paroquial que funcionou, ao seu lado, por cerca de 100 anos até ser transferido para
uma outra localidade. No antigo local do cemitério, foi feito posteriormente a Casa
Paroquial. Destaca-se que em 1971 a Igreja foi demolida, pela terceira vez (a 1ª vez
antes do início do século XIX e a 2ª vez passou pela reforma de sua torre no ano de
1920), a mando do Padre Monsenhor Luis Arantes para a construção de uma nova, o
que comprometeu grande parcela da história religiosa do município.
Em 1968 começou a tomar conta da Paróquia Nossa Senhora do Rosário,
em Alagoa, a pedido de D. Othon Motta, e ficou 14 anos lá, de 1968 a 1982,
morando aqui em Aiuruoca, sendo pároco daqui, mas atendendo Alagoa,
religiosamente, todo domingo. Na Semana Santa, arranjou Padres para
atenderem, também Alagoa, pelo menos no Tríduo Pascal. A estrada, como
sempre, de terra e, no tempo de chuva, se ele atrasasse, um pouquinho, para
chegar, D. Laudelina pedia ao José Carlos Campos, que tinha jeep para ir
atrás dele e não dava outra: Ele estava atolado, em algum ponto da estrada,
e só o jeep para tirá-lo. Coração de mãe não se engana. Em alagoa, com a
ordem do Sr. Bispo, dada na Visita Pastoral que fez lá, em outubro de 1971,
desmanchou a Igreja Velha que havia e construiu uma nova, em pouco
tempo, com 2 anos de obra, com a boa vontade do povo e cooperação de
todos. Uma Igreja, por sinal, muita bonita! Essa Igreja começou a ser
construída em 05 de abril de 1972 e foi “sagrada” por dom Othon, solene e
festivamente, a 18 de agosto de 1973, com 84 bancos, relógio eletrônico na
Torre, serviço de alto-falantes, tudo o de que necessita uma Igreja. Ele gosta
muito de Alagoa, até hoje. (Comunicação do Jubileu Áureo Sacerdotal do
Monsenhor Luís Arantes).

É de suma importância destacar que essas séries de demolições ao longo de
mais de 300 anos da Igreja Nossa Senhora do Rosário comprometeu a identificação
mais contundente da história religiosa dessa localidade, uma vez que a estrutura
arquitetônica foi modificada sem maiores registros. Os arquivos e as relíquias
eclesiásticas que restaram, foram levadas para a Mitra Diocesana de Campanha e as
imagens sacras foram substituídas recentemente.
Assim, esse registro enfatiza que a capela do século XIX não era a mesma do
século XVIII, sendo um indício da mudança estrutural ocorrida em 1855, a Capela
Nossa Senhora do Rosário foi elevada a Igreja Matriz devido à necessidade dos fiéis
terem um acesso mais fácil às celebrações religiosas. Em 1930, a edificação que
remontava a um estilo colonial foi demolida, pela segunda vez, para a construção de

uma nova. Em 1971, a Igreja foi, outra vez, derrubada a mando do Padre Monsenhor
Luis Arantes para a construção de uma outra, de tipologia contemporânea.
3.8 Estudo Arquitetônico e Estético da Antiga Matriz
A antiga Igreja de Nossa Senhora do Rosário demolida em 1971, apresentava
uma tipologia colonial, também chamada de vernacular, sendo implantada num
terreno em aclive, abaixo do nível da rua (a direita do imóvel) e acima da rua (à frente).
O acesso à nave frontal, se dava através de um patamar centralizado, em que era
alcançado por uma base que se projetava em balanço acima por quatro degraus à
frente revestidos de concreto. O afastamento lateral direito fazia divisão com a rua de
terra batida, rente a fachada principal. No fundo do terreno apresentava um espaço
vazio, onde hoje, há uma edificação de dois pavimentos (antigo Escritório Paroquial e
Rádio Comunitária, ocupando o pequeno largo com jardim centralizado e piso
cimentado, cercado por mureta e grade de ferro. Já o afastamento esquerdo se dava
com a divisão entre a Antiga Igreja e o Cemitério Paroquial, que acompanhava o
frontispício cercado por um muro de adobe. Logo após vinha a Casa Paroquial.
Possuía estrutura e vedação em taipa de pilão - terra socada, com espessas
paredes que ultrapassavam os dois metros de largura para a sustentação. A planta
ermida desenvolvia-se em dois volumes, com partido profundo, que se dividia em duas
naves, o altar-mor na última nave, encontrava-se acima do piso da nave. Um púlpito
e uma mesa central de mesmos motivos decorativos. O entablamento em madeira,
sustentado ao fundo por colunas com caneluras e nervuras. Em relação ao átrio, era
coberto por um forro de madeira curvado, este na cor azul, decorado com pinturas de
estrelas na cor branca, em que se acessava lateralmente por uma escada até se
chegar na torre, na qual possuía um sino de bronze, este podia se ouvir suas
badaladas de todos os cantos do vilarejo, tamanho o barulho que fazia.
O frontispício tinha uma composição simétrica. Uma única torre central que saía
do corpo da Igreja e ganhava a fachada principal, que era coroado por um coruchéu
piramidal (circundado) com uma cruz no seu topo. Cada uma das quatro faces da
torre possui revestimento de reboco chapiscado e frisos em baixo relevo na cor
branca, contracenando com uma pintura em tom avermelhado, assim dispunha por
toda a fachada da Antiga Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Na parte frontal do
frontispício, duas rosáceas decoravam a leitura frontal da edificação. A torre era
ladeada por uma janela de cada lado, estas com vergas em arco pleno demarcadas
em alto relevo. A cobertura era formada por duas águas de telha cerâmica plana sobre
engradamento de madeira.
3.9 Bens Históricos e Levantamento Arquitetônico das Construções do
Município de Alagoa
Os imóveis mais antigos da cidade de Alagoa foram construídos há mais de
100 anos, período em que o munícipio foi distrito de Aiuruoca, de Itamonte e
Itanhandu, visto que sua emancipação ocorreu somente em 1962.
O estilo Arquitetônico da cidade remonta, em grande medida, a um estilo
colonial caracterizado pela construção de casas de pau à pique com traçado rústico.
No entanto, a maioria dos imóveis foi edificada no período republicano. Esse

acontecimento demonstra que a cidade não cresceu economicamente e não se
transformou culturalmente a ponto de modificar seu legado colonial.
Considerada no século XVIII parte relevante da “região abastecedora” das
Minas Gerais, o munícipio permanece tendo o trabalho agropecuário como fonte
econômica fundamental. Entre os anos de 1970 e 1980, grande parte da região foi
considerada reserva ambiental, o que comprometeu o crescimento do município e
provocou uma intensa imigração para outras regiões do Brasil.
4. RESULTADOS
Fica claro, portanto, que o resgate a conservação patrimonial dos bens
históricos é de suma importância para o desenvolvimento cultural da sociedade em si.
Alagoa se desenvolveu a partir da Antiga Igreja de Nossa Senhora do Rosário, esta
demolida, fazendo parte da história arquitetônica do município. Assim, com o passar
dos anos, a antiga igreja foi sendo esquecida da memória dos alagoenses que um dia
a conheceram e vislumbraram a sua magnitude, fazendo com que cada vez mais
ofusque-se no passado.
A finalidade principal do trabalho apresentado, é a proteção das edificações
levantadas e o reconhecimento da antiga igreja já citada acima, através de
levantamentos históricos, textuais e arquitetônicos, reconstituindo assim essa
edificação que foi o marco arquitetônico da região de Alagoa, no interior de Minas
Gerais.
5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Posta entre os “Mares de Morros” da Serra da Mantiqueira ao Sul de Minas
Gerais. Pequena e tranquila, rica nos seus costumes, culinária, tradições, festividades
e arquitetura colonial a cultura do homem do campo do Sul de Minas Gerais, tradições
essas, tendo como representante maior a produção artesanal do queijo parmesão
considerado por muitos o melhor do Brasil, produzido pela população que vive na Zona
Rural, sendo considerada a "Terra do Queijo Parmesão". O clima e topografia são
determinantes no diferencial do sabor dos queijos alagoenses.
O primórdio da sua história se dá no início do século XVIII, mais precisamente
em 1730, quando se dá a construção da primeira capela destinada à Nossa Senhora
do Rosário, esta, o princípio da formação do município.
Com o passar dos séculos, sofreu alterações, passou por reformas, quando no
ano de 1971, foi demolida perdendo assim, toda a sua riqueza colonial, arquitetônica
trazida durante os séculos. Dessa forma, a história foi sendo esquecida pela
população alagoense, ficando apenas alguns registros por fotos e na memória de
quem um dia obteve o privilégio de conhecer tal edificação de valor patrimonial
histórico e cultural da região.
Alagoa nos dias de hoje tem cerca de 2800 habitantes, tendo notório destaque
econômico voltado para agropecuária e agroindústria.
Diante do exposto, espera-se que por meio dessa pesquisa e através do
histórico, da análise da arquitetura em relação ao município e do seu valor para a
evolução urbana, possa haver uma preocupação maior em relação ao patrimônio
histórico da cidade.

REFERÊNCIAS
BRUNO, Ernani Silva. História do Brasil (geral e regional). 2ed. São Paulo: Cultrix,
1967. v. 4.
FERREIRA, Marieta de Moraes. Usos e abusos da história oral. Rio Janeiro: FGV,
1998.
HOLANDA, Sergio Buarque de. Raízes do Brasil. 4 ed.Brasília: UnB, 1963.
IBGE. Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. Rio de Janeiro: IBGE, 1957.
IPHAN. Cartas Patrimoniais. 2 ed. rev. aum. Rio de Janeiro: IPHAN, 2000.
MACHADO, A. Alcântara. Vida e morte do bandeirante. Belo Horizonte: Itatiaia, 1980.
OLIVEIRA, Ronald Polito; LIMA, José Arnaldo Coelho de Aguiar. Visitas Pastorais de
Dom Frei José da Santíssima Trindade (1821-1825). Belo Horizonte: Centro de
Estudos Históricos e Culturais. Fundação João Pinheiro; Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais, 1998.
OLIVEIRA, Ronald Polito; LINS, José Arnaldo Coelho de Aguiar. Visitas Pastorais de
Dom Frei de José da Santíssima Trindade. Belo Horizonte. Centro de Estudos
Históricos e Culturais. Fundação João Pinheiro. Centro de Estudos Históricos e
Artístico de Minas Gerais, 1998.
PARANHOS, Paulo. Terras Altas da Mantiqueira: Caminho do Ouro das Minas Gerais.
1 ed. Verbete, 2005.
BACELAR, Jonildo. Primeiras Cidades do Brasil. Disponível em:
<http://www.historia-brasil.com/colonia/primeiras-cidades.htm> Acesso em:05 de
janeiro de 2018.

COMUNICAÇÃO E PRIVACIDADE
Yago Henrique Corvisier Barbosa
Raiane Messias de Lima
Vitoria Bernardo
Yuri Yissao Mozinho Tanaka

RESUMO
Este artigo tem como principal finalidade a análise e entendimento dos fatores que propiciam o
crescimento no número de casos de exposição de conteúdos íntimos em redes sociais, bem como o
seu impacto aos indivíduos envolvidos e a sociedade a qual eles estão inseridos. Para tal conclusão,
foi realizado um paralelo entre a evolução das mídias digitais e das tecnologias de comunicação e a
sua relação com o assunto aqui debatido, procurando a compreensão de como a evolução tecnológica
e social serve de motivador para casos de exposição imprópria de conteúdo pessoal.
Palavras-chave: exposição em redes sociais; tecnologias de comunicação; mídias digitais;

ABSTRACT
This article has as main purpose the analysis and understanding of the factors that promote the
growth in the number of cases of exposure of intimate content on social networks, as well as your impact
to individuals involved and society which they are inserted. For this conclusion, we conducted a parallel
between the evolution of digital media and communication technologies and to your relationship with
the subject discussed here, looking for the understanding of how the technological and social
development serves as a motivator for display cases improper personal content.
Keywords: exposure in social networks; communication technologies; digital media;

1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar o modo como surge a
propagação de conteúdo intimo na internet, sobretudo, nas redes sociais. Tendo o
enfoque principal, sob a maneira em que a comunicação atua no meio e os principais
problemas decorrentes do fato.
O direito à privacidade é um direito assegurado por lei, segundo o artigo 5° da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, tendo como garantia de
proteção da honra, da imagem e da intimidade de toda e qualquer pessoa. Entretanto,
com a velocidade instantânea em que as informações são propagadas com o advento
da internet, muitas pessoas têm esse direito violado.
Com o aumento constante da tecnologia no cotidiano, a facilidade em que as
informações são transmitidas torna-se difícil o trabalho de controlar o que está em
circulação. Muitas vezes a intimidade de outrem é violada propositalmente, gerando
inúmeros problemas sociais e morais. Logo, o usuário precisa adotar algumas
precauções ao utilizar a internet, respeitando a intimidade de cada indivíduo e tendo
consciência quanto aos conteúdos compartilhados, de forma que não acarrete
problemas a outras pessoas, que por direito, tem leis que as protegem.
Para realização desta pesquisa, utilizou-se de artigos acadêmicos e científicos,
livros e outras fontes de informação nas quais auxiliaram e comprovaram o contexto
geral da pesquisa. A coleta de dados ocorreu por meio de sites e obras impressas que
viabilizaram para a conclusão referencial.
Estima-se que todos aqueles que tiverem acesso ao conteúdo, principalmente
aos envolvidos diante da área de comunicação, possam ter um maior aperfeiçoamento
estudantil e profissional, de forma que auxilie na maneira de visualizar o problema em
questão.
2. A INTERNET COMO MEIO DE INFORMAÇÃO
2.1 O surgimento da internet
A internet é um sistema de rede de computadores interconectados em
proporções mundiais, atingindo mais de 150 países e reunindo cerca de 300 milhões
de computadores e mais 400 milhões de usuários (DIZARD, 2000, p. 24). Por meio da
conexão de provedores de acesso, computadores pessoais ou locais (empresas ou
escritórios, por exemplo) ligam-se a redes regionais, nacionais e internacionais. As
informações podem passar por todos esses canais até chegar a um destinatário, o
qual receberá essa informação a partir da instalação de roteadores de rede que
captam e determinam qual a rota mais apropriada para a propagação do sinal.
Seu surgimento deu-se em meados dos anos 60 e, a princípio, estimava-se que
fosse uma ferramenta de comunicação militar. Foi criada por um grupo de
engenheiros, que precisavam desenvolver uma rede na qual não tivesse controle
central e as mensagens pudessem ser transmitidas e divididas em pequenas partes,
desta forma, chegariam com maior facilidade e rapidez ao receptor.

[...] o norte americano Paul Baran e o inglês Donald Davies tinham imaginado
um sistema de comutação por pacotes que resolveria o problema. Uma
mensagem nunca circularia completa na rede; seria “cortada” previamente
em “bocados” que seriam enviados por caminhos distintos. Cada “bocado”,
“encapsulado” num pacote conteria o endereço do emissor, o endereço do
receptor, o número de ordem do “bocado” e, evidentemente, o conteúdo do
“bocado”. Deste modo o computador receptor poderia reconstituir,
localmente, para o receptor a mensagem original. Para aliviar o trabalho dos
computadores – emissor e receptor -, denominado “host” foi decidido construir
computadores intermediários que processagem o trabalho de “routing”. Cada
computador seria assim conectado à rede através de um computador
intermediário denominado IMP – Interface Message Processor-. (ALMEIDA,
2005).

No Brasil, a disponibilidade da internet surgiu em 1995 com a atuação do
governo federal. Ela integrou-se a sociedade da época com o intuito de implantar uma
infraestrutura necessária para a definição de parâmetros que facilitassem a operação
de empresas privadas. Anos antes, porém, já eram constituídos testes realizados por
empresas governamentais com o intuito de criar formas de montar uma rede de dados
que fosse rápida e eficaz.
A Embratel instalou em 1976, em caráter experimental entre Rio e São Paulo,
as primeiras linhas específicas para transmissão digital, com circuitos
operando a velocidades de até 4800 bps. Esse serviço marcou a etapa inicial
da RNTD, que foi oficialmente inaugurada em 1980,94 quando passou a se
chamar Serviço Digital de Transmissão de Dados via terrestre
(TRANSDATA), servindo inicialmente a trinta cidades (AGUIAR, 2001, p. 34).
A rede TRANSDATA era formada por circuitos privados do tipo ponto-a-ponto
(não comutados), alugados a preços fixos (calculados com base na legislação
estabelecida pela Portaria nº 256) e organizada hierarquicamente em função
de Centros de Transmissão e Centros Remotos. (CARVALHO, 2006)

Desde então, a internet no Brasil tem tido um grande crescimento. Atualmente,
mais de 10 milhões de pessoas tem acesso em suas casas e 15 milhões em seus
locais de trabalho.
2.2 A evolução da internet
No início, a divulgação de informações públicas na internet era de impossível
alcance do cidadão comum. Por exigir grandes custos financeiros, o acesso restringiase a uma elite que detinha o poder de controlar os meios de veiculação, assim, as
informações eram facilmente freadas antes de atingir certo público.
A medida que as redes se tornaram mais acessíveis, vieram junto com ela as
exigências de investimentos e distribuição de informações. Contudo, a censura
tornou-se cada vez mais difícil, já que as informações podem partir de qualquer fonte.
“Aqueles que anteriormente tinham que se fazer representar por meios de
comunicação de massa, começam agora a se representar por si mesmos” (WESTON,
1997). Assim, não é mais necessário que as pessoas dependam de um grupo superior
para poderem se comunicar.
Este fato transformou grande parte da comunicação, pois exigem além dos
provedores de internet, diversas capacidades como a de compreensão de textos,

operação de computadores, entre outros. Desta forma, é possível perceber que a
internet tem um grande potencial que pode ser relacionado a diversos aspectos
positivos, como diversidade de culturas, ampliação de conhecimento, resumindo, um
pontapé para a evolução da comunicação mundial.
2.3 O uso das redes sociais
Com a evolução tecnológica, o surgimento incontável de meios de
comunicação tornou-se algo muito comum no cotidiano. A ideia de que seria possível
unir e reunir milhares de pessoas e informações em um único lugar ganhou a
admiração de toda a sociedade.
A internet, em seu surgimento, veio para facilitar as relações comerciais e
pessoais entre a população. Com o tempo, as informações exacerbaram-se, visto que
muito começou a ser produzido e vinculado em diversas redes. Essas redes, chamas
hoje de “redes sociais”, tiveram bastante aceitação entre o publico pela facilidade na
troca, com qualquer pessoa, de mensagens de textos, vídeos e fotos. Segundo
Recuero (2009) “Rede social é gente, é interação, é troca social. É um grupo de
pessoas compreendido atrás de uma metáfora de estrutura”.
Uma das grandes características da internet é o acolhimento de diversas
postagens vindas de qualquer lugar do mundo, o que resulta em um alto número de
informações que podem ser aplicadas. Além de oferecer o conforto de fazer parte de
um grande “grupo de amigos” e poder comunicar-se pelo computador ou celular, ela
trouxe para o individuo a ideia de controle sobre pessoas e coisas. Para Recuero
(2009) “Os nós da rede, representa cada indivíduo e suas conexões: os laços sociais
que compõem os grupos. Esses laços são ampliados, complexificados e modificados
a cada nova pessoa que conhecemos e interagimos. ”
Se por um lado as redes sociais apresentam conforto e comodidade aos seus
usuários, por outro, podem tornar-se abusiva e pouco atraente. Como não há muita
dificuldade para acessá-las, já que em sua maioria a única exigência é cadastrar
alguns dados e aceitar termos de uso, muitos usuários criam perfis denominados
fakes (falsos), no qual os mesmos dizem ser outra pessoa. Com isso, o uso indevido
gera vários casos de violação à privacidade.
Tudo o que é postado tem um rápido retorno, graças a alta viralidade das
propagações, o que dificulta e torna quase impossível tirar de circulação. Atualmente,
diversas pessoas são expostas sem o seu consentimento, tendo sua liberdade
acessada por um grande número de usuários da rede, fato conhecido como
“pornografia da vingança”. Em alguns casos, muitas das vítimas desse abuso, ficam
transtornadas ao verem sua intimidade exposta a tamanha vergonha e acabam
suicidando-se.
Algumas medidas foram adotas pelo governo na intenção de intervir contra
esse crime, uma delas foi a criação da Lei Carolina Dieckmann, que é contra crimes
virtuais em que a vítima tem a liberdade acessada sem autorização. A lei entrou em
vigor e tornou-se conhecida após a atriz ter sua privacidade invadida por hackers,
onde suas imagens foram divulgadas na internet. Mesmo com a lei e outras medidas
adotadas pelo governo, ainda há muita exposição de arquivos íntimos.
Fica claro que a internet possui grandes influências positivas e negativas na
vida das pessoas. Se usada com intenções erradas, podem causar danos

irreversíveis. Por isso, é necessário que se busque o máximo de controle sobre suas
informações e dados pessoais.
2.4 A influência dos meios de comunicação de massa
Os meios de comunicação de massa são canais utilizados para a transmissão
de conteúdos a um grande número de pessoas, sendo eles: rádio, televisão, jornais,
revistas e a internet. Na sociedade atual, eles conquistaram um papel fundamental,
que é a transmissão de informações com veracidade.
Como decorrência disso, as técnicas sofisticadas na propagação de conteúdo,
possuem agora, uma forte referência visual. Esses avanços foram capazes de criar, a
partir de imagens, sensações que antes a linguagem escrita não conseguia expressar
por si.
Segundo Mircela Eliade (1996) “Na realidade, se existe uma solidariedade total
do gênero humano, ela só pode ser sentida e atuada no nível das imagens”. Outro
aspecto importante apontado pelo autor é que a “A imagem fala ao inconsciente e ao
inconsciente da massa. ” É necessário que as pessoas, ao utilizarem esse tipo de
mídia, tenham consciência de que não há distância que impossibilite a propagação de
tudo o que é publicado.
Hoje, quanto mais acesso aos meios de comunicação, mais poderoso o
individuo torna-se, já que a partir disso, ele se vê capaz de influenciar de forma positiva
ou negativa, um grupo de pessoas. Por isso, é cada vez mais comum encontrar
manipuladores por trás dos meios de comunicação, os quais utilizam de toda a
veracidade das mídias para transmitir conteúdos muitas vezes impróprios ou íntimos,
com a intenção de denegrir e difamar a imagem do outro.
Logo, é necessário o controle do que se é publicado nas mídias, levando em
conta o poder que elas têm em relação à população e lembrar que, utilizando de forma
inteligente, tornam-se grandes aliadas da comunicação.
2.5 Violação à privacidade e intimidade da mulher
As primeiras formas de direto à privacidade surgiram em meados do século
XVIII com a ascensão da burguesia. As modernizações da sociedade na época
trouxeram novas formas de criações e estímulos à sociedade. Atividades que antes
eram feitas comunitariamente, passaram a ser exercidas de forma particular, dando a
ideia de um direito à privacidade.
“Apesar de erroneamente o direito a privacidade ser considerado por alguns,
em relação aos interesses sociais, um mero capricho, uma vontade
extravagante, para proteger uma demanda individualista, ele tem caráter não
só individual, mas também, social, pois colabora para a manutenção dos
limites de toda uma sociedade perante um individuo como salienta” (VIDAL,
2010)

Tornou-se perceptível, atualmente, o quanto o número de casos de vítimas de
violação aumentou. Como decorrência disso, muitas mulheres já sofreram por terem
suas fotos ou vídeos íntimos divulgados na internet. A maior parte da divulgação
acontece por parceiros ou ex-parceiros de relacionamentos.
Tal prática, que recebe o nome de “revenge porn” (pornográfica da vingança),
vem sendo discutida em grande frequência. Em abril, de 2015, a dupla sertaneja Max

e Mariano lançou uma música chama “Eu vou jogar na internet” na qual, em diversas
partes, os compositores citam gravações sem o consentimento da parceira, como
“semana passada a gente ficou e, sem você percebesse, eu gravei de nós dois um
vídeo de amor”. Após a grande repercussão negativa, a música foi tirada de circulação
do Youtube.
A deficiência legislativa não impede que o judiciário brasileiro reconheça a
ilicitude penal e civil dos atos tratados. “Contudo, o faz no limite que a lei penal permite
e com desatenção ao princípio da proporcionalidade” (LINHARES, 2014). Os casos,
em sua maioria, são tratados como difamação ou injuria.
“Assim, podemos afirmar que a proteção da privacidade não é proveniente
do interesse individual de cada um, mas de um interesse social em protegela. A forma como tratamos o direito a privacidade, além de direito do indivíduo.
É um elemento do corpo social”. (VIDAL, 2010)

É necessária a observação de que a principal lei de proteção contra qualquer
tipo de violência voltada a mulher também pode se encaixar nos casos de exposição
online, já que a Lei Maria da Penha protege não só a integridade física da mulher, mas
também sua integridade moral e psicológica.
Art. 7º. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre
outras:
I- A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua
integridade ou saúde corporal;
II- A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause
dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas
ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça,
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância
constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização,
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe
cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;
III- A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada,
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a
impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação,
chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de
seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV- A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos,
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou
recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;
V- A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure
calúnia, difamação ou injúria. 271

Diante da gravidade dos transtornos causados às vítimas, tende-se que a ação
deve ser criminalizada, havendo severa punição, além da inclusão de uma lei no
código penal e o principal, uma conscientização da sociedade sobre o assunto.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim, a comunicação influencia nesse processo em geral, pois a internet está
presente na vida da maioria das pessoas, todos interligados comunicando entre si.
Com as redes sociais e os diversos sites, as informações postadas circulam com uma
rapidez cada vez maior no mundo inteiro, que se ocasiona a perde de controle do que
se é postado, uma vez que algo postado na internet é quase que impossível de
remover.
Perante a existência de hackers e pessoas que procuram vingança através da
divulgação de conteúdo íntimo, deve-se haver um maior número de conjunto de leis
para tal casso, onde haja uma severa punição para o crime. Além de uma
conscientização geral, alertando sobre os danos que são provocados à vítima.
Diante disso, a rigidez legislativa deve ser apenas o inicio para o final dessa
situação. O passo principal é por meio da conscientização cultural, alertando sobre os
danos que tal crime ocasiona.
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ANÁLISE DAS DESCRIÇÕES DE AMBIENTE E SITUAÇÕES EM
VIDAS SECAS, DE GRACILIANO RAMOS
Yasmin Ferreira e Silva
Camila Rosa dos Santos
RESUMO
Graciliano Ramos é considerado o maior ficcionista do Modernismo brasileiro. Em “Vidas Secas”
podemos observar diversas características que dão a ele esse posto e uma delas é a sua técnica
descritiva, que mescla elementos dos cenários com reflexões internas dos personagens assim tornando
o meio e o homem um só componente. As descrições de Vidas Secas não se preocupam em transmitir
com detalhes a aridez do Nordeste, a seca e a busca dos sertanejos sobre uma vida melhor ou
simplesmente um local de moradia. O que faz as narrativas serem tão realistas é estes mesmos
detalhes sobre o nosso próprio olhar humano. A natureza e as paisagens só são importantes ao autor,
quando elas possuem algo a agregar ao pensamento de seus personagens. Vidas Secas possui ótimas
descrições por estas serem simples e concretas.

Palavras-chave: Descrição; narração; personagens; paisagens; pensamentos; metalinguagem.

ABSTRACT
Graciliano Ramos is considered the greatest fictionist of Brazilian Modernism. In "Vidas Secas"
we can observe several characteristics that give him this position and one of them is his descriptive
technique, which mixes elements of the scenarios with internal reflections of the characters thus making
the environment and man a single component. The descriptions of Vidas Secas do not bother to convey
in detail the aridity of the Northeast, the drought and the search of the sertanejos on a better life or
simply a place of dwelling. What makes the narratives so realistic is these same details about our own
human gaze. Nature and landscapes are important to the author only when they have something to add
to the thinking of their characters. Vidas Secas has great descriptions because they are simple and
concrete.
Keywords: Description; narration; characters; Landscapes; thoughts; metalanguage.

1.

INTRODUÇÃO

Vidas Secas, de Graciliano Ramos, conta sobre uma família de sertanejos que,
de tempos em tempos, se muda para fugir da intensa seca do Nordeste que lhes priva
de obter uma qualidade de vida razoável. Com seu estilo seco, ele consegue
expressar a aridez do ambiente da trama, e seus efeitos sobre as pessoas que ali
estão.
As influências desse ambiente ficam claras quando Graciliano retrata a miséria
da personagem principal, Fabiano. Essa miséria o torna um homem bruto, e ele
acabam se vendo mais como um bicho do que como um ser humano por acreditar que
um animal é mais forte, e ele precisa dessa virtude no momento que se encontra.
O livro possui 13 capítulos que não tem uma linearidade temporal e pode ser
lido em qualquer ordem, o que pode confundir o leitor caso o mesmo esteja desatento.
Os únicos capítulos que devem seguir a cronologia são o primeiro, “Mudança”, e o
último, “Fuga”, pois apresentam uma ligação que fecha um ciclo. Em “Mudança”, são
narradas as dificuldades da família sertaneja em sua caminhada impiedosa pela
aridez da caatinga, enquanto que em “Fuga”, a família parte da fazenda para uma
nova busca por condições mais favoráveis de vida, novamente retomando o cenário
do primeiro capítulo.
2. JUSTIFICATIVA
Em obras de autores atuais, as situações em que os personagens se
encontram, bem como seus pensamentos e sentimentos, são descritos de maneira
superficial. Isso gerou certa depreciação da literatura de um modo geral, se perdendo
a capacidade das histórias de fazer com que o leitor se sinta parte integrante da obra.
Desta forma, expõe-se a maneira com que Graciliano Ramos descreve os ambientes
de um jeito intenso, “surrealista” e profundo, de maneira que cativa o leitor e o torna
parte da própria obra. Tais narrativas precisam ser analisadas de modo crítico porque
não compõem apenas um livro comum, mas sim um exemplo de realismo e reflexão
humana.
3. OBJETIVOS GERAIS
Este trabalho tem como objetivo mostrar a forma com que Graciliano Ramos
descreve os ambientes e situações dos personagens da obra, fazendo com que sejam
imaginados e sentidos pelo leitor assim os tornando realistas.
4. FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICAS
Vidas Secas narra o cotidiano miserável de uma família nordestina que sofre
ao tentar constantemente escapar da seca e ter uma melhor condição de vida. Tratase de uma obra oriunda da segunda fase do Modernismo, o Regionalismo, cuja
principal característica é enaltecer os aspectos de uma determinada região sendo ela
urbana ou rural. Na obra de Graciliano Ramos temos um caso de regionalismo Rural.
Em Vidas Secas, Graciliano Ramos brinca com a metalinguagem e a narração
não linear, mesclando sem aviso prévio situações do passado e presente que podem
facilmente confundir o leitor se este não se encontrar focado em sua leitura. As
descrições são detalhadas de uma forma dinâmica, trazendo em mente uma perfeita

imagem do ambiente ou situação que estão sendo descritos, porém o autor não perde
tempo em descrever aquilo que considera descartável para a história do personagem
em questão.
Bosi (2006) referindo-se a São Bernardo, Vidas Secas e Angústia, ambas as
obras de Graciliano Ramos, afirma:
Nelas, a paisagem capta-se menor por descrições miúdas do que por uma
série de tomadas cortantes; e a natureza interessa ao romancista só
enquanto propõe o momento da realidade hostil a que a personagem
responderá como lutador em São Bernardo, retirante em Vidas Secas,
assassino e suicida em Angústia.

As descrições de Graciliano Ramos em Vidas Secas têm características
exclusivas, elas misturam o ambiente exterior com o que está dentro da cabeça dos
personagens. Com Fabiano, a narração descritiva intercala-se entre paisagens e seu
monólogo interior. No primeiro capítulo quando o personagem encontra a fazenda
abandonada onde abriga a família e começa a pensar consigo mesmo na chuva e na
esperança de uma vida melhor, Fabiano mistura pensamentos sobre as
características de um céu pré chuvoso com sonhos de ser dono da fazenda e melhorar
as condições de vida de sua família. Ao ponto que Fabiano conta às estrelas e se
enche de esperança, Graciliano Ramos conduz o autor a uma expectativa crescente
levando-o a acreditar que realmente a situação iria melhorar e eles iriam conseguir
fugir da seca. Expectativa essa tão grande que é arruinada já no primeiro parágrafo
do segundo capítulo, quando os donos da fazenda voltam e encontram Fabiano e a
família ali morando.
“Uma, duas, três, agora havia poucas estrelas no céu. Ali perto a nuvem
escurecia o morro. A fazenda renasceria - e ele, Fabiano, seria o vaqueiro, para bem
dizer seria dono daquele mundo. ” – Trecho do primeiro capítulo de Vidas Secas, no
qual Fabiano intercala a descrição do céu com o seu sentimento de ser dono daquela
fazenda recém descoberta.
Em Vidas Secas não é apenas os humanos que possuem características e
pensamentos. À Baleia, a cadela da família, também é atribuído o mesmo estilo de
narração que o autor utiliza ao retratar os outros personagens como se ela também
fosse um ser humano. E de fato muitas vezes ela soa mais racional do que o próprio
Fabiano que diz “Gostar de ser bicho”.
“Esqueceu-os e de novo lhe veio o desejo de morder Fabiano, que lhe apareceu
diante dos olhos meio vidrados, com um objeto esquisito na mão. Não conhecia o
objeto, mas pôs-se a tremer, convencida de que ele encerrava surpresas
desagradáveis. Fez um esforço para desviar-se daquilo e encolher o rabo. Cerrou as
pálpebras pesadas e julgou que o rabo estava encolhido. Não poderia morder
Fabiano: tinha nascido perto dele, numa camarinha, sob a cama de varas, e consumira
a existência em submissão, ladrando para juntar o gado quando o vaqueiro batia
palmas. ” – Trecho do capítulo IX. Se não fosse pelas palavras que distinguem a
personagem como um animal como em “encolher o rabo” e “morder”, a descrição
poderia ser facilmente atribuída a um ser humano.
Segundo Marchezan (2012)

A função retórica da personificação em Vidas secas é a de atribuir qualidades
humanas à Baleia, amplificando, com isso, sua presença na narrativa, o que
lhe assegura, além de uma existência autônoma na trama, influência nos
demais episódios.

Outro fato das descrições em Vidas Secas é que Graciliano Ramos não
adicionou detalhes das características físicas dos personagens. Sabemos por
exemplo que Fabiano é ruivo de olhos azuis, mas não conhecemos a cor dos olhos
de seus filhos e nem a cor da pelagem da cadela Baleia. Aos donos da fazenda que
voltaram e encontraram a família de Fabiano em suas terras, não há nem menção de
quantas pessoas a compõe. Isso porque o foco do autor é o interior, a descrição
minuciosa de cada aflição do personagem, de cada desejo por mais simples que seja.
Retrata-se a simplicidade do retirante nordestino. Fabiano queria aprender a falar
melhor e explicar as coisas, para que as pessoas não rissem ou tirassem proveito
dele. Mesmo achando o estudo uma besteira, se sentia desconfortável com a sua
posição e sempre tentava falar alguma palavra maior ou mais difícil. E Sinhá Vitória
se sentia feliz, só precisava de uma cama melhor. Ansiava por ela. E da maneira como
é colocado pelo autor esse desejo o leitor pode sentir como se ele mesmo estivesse
dormindo em uma cama de varas.
“Tudo ali era estável, seguro. O sono de Fabiano, o fogo que estalava, o toque
dos chocalhos, até o zumbido das moscas davam-lhe sensação de firmeza e repouso.
Tinha de passar a vida inteira dormindo em varas? Bem no meio do catre havia um
nó, um calombo grosso na madeira. E ela se encolhia num canto, o marido no outro,
não podiam estirar-se no centro. A princípio não se incomodara. Bamba, moída de
trabalhos, deitar-se-ia em pregos. Viera, porém, um começo de prosperidade.
Corriam, engordavam. Não possuíam nada: se retirassem, levariam a roupa, a
espingarda, o baú de folha e troças miúdos. Mas iam vivendo, na graça de Deus, o
patrão confiava neles - e eram quase felizes. Só faltava uma cama. Era o que
aperreava Sinhá Vitória. ” – Trecho do capítulo IV – pensamento de Sinhá Vitória sobre
a vida na fazenda e a cama desejada.
A cama de Sinhá Vitória pode se tratar de uma metáfora para a situação de
vida dos sertanejos. Enquanto eles viviam na fazenda tudo parecia bem, afinal havia
água, alimento e trabalho, porém, faltava o sentimento de segurança e estabilidade.
Sinhá Vitória dormia de um lado da cama e Fabiano dormia de outro, no meio do
objeto havia um calombo que os impedia de se deitarem próximos. Estavam distantes
e inseguros do mesmo jeito que estavam na fazenda por mais que tudo parecesse
estar bem, e cada dia mais, com a chegada da seca novamente a insegurança e
tensão na fazenda crescia, assim como a angústia de Sinhá Vitória de trocar de cama.
Precisariam na verdade trocar de lugar o mais rápido possível quando a situação da
família se agravasse novamente. O que ocorreu de fato no último capítulo quando eles
tiveram quem mais uma vez sair da fazenda e procurar um novo local de moradia.
Os irmãos, o mais novo e o mais velho. Também possuem ambos as suas
reflexões. O mais velho provavelmente está em uma idade em que se cursaria o
ensino fundamental na escola, então é esperto e curioso. Perguntou uma vez para
Sinhá Vitória o que era o inferno e se ela já havia ido até lá e esta o reprendeu. Na
análise que é feita a seguir, sobre a determinação do filho mais velho sobre o inferno,
Graciliano Ramos traduz de maneiras simples o que significa aquela palavra, mais

precisamente, ele sai da personagem do menino mais velho e entra na mente dos
leitores, indagando a reflexão e a análise crítica.
“Nem sempre as relações entre as criaturas haviam sido amáveis. Antigamente
os homens tinham fugido à toa, cansados e famintos. Sinhá Vitória, com o filho mais
novo escanchado no quarto, equilibrava o baú de folha na cabeça; Fabiano levava no
ombro a espingarda de pederneira; Baleia mostrava as costelas através do pêlo
escasso. Ele, o menino mais velho, caíra no chão que lhe torrava os pés. Escurecera
de figura. Repente, os xiquexiques e os mandacarus haviam desaparecido. Mal sentia
as pancadas que Fabiano lhe dava com a bainha da faca de ponta. Naquele tempo o
mundo era ruim. Mas depois se consertara, para bem dizer as coisas ruins não tinham
existido. ” – Trecho do capítulo VI – O menino mais velho – Reflexão do irmão mais
velho sobre o que era o bem e o mal.
Acontece que para o os meninos, filhos de Fabiano, a vida se resumia na
fazenda, em aprender com o trabalho do pai e em brincar com os animais. Não tinham
convivido com mais crianças ou com outras pessoas que não fossem sua própria
família, então em uma época da vida em que crianças são curiosas, estes meninos se
tornam muitas vezes mais. O irmão mais velho se saiu muito bem com a sua definição
de “ruim” mesmo Sinhá Vitória não respondendo sua pergunta adequadamente. O
autor trás essa reflexão em por meio das descrições. Em cada cenário, com cada
personagem, o leitor sai de seu posto de espectador e vivencia em sua mente tudo o
que é descrito na obra. Por hora ele é baleia. Despreocupada, faminta, com medo em
sua hora da morte, raiva de seu dono, depois compaixão pelo mesmo, reflexão por
tudo que ele já tinha lhe proporcionado e felicidade por estar indo para um local melhor
onde poderia caçar preás a vontade. O leitor é um cachorro que se possui
pensamentos humanos, uma situação totalmente inusitada, mas que se aprende no
estágio inicial da vida, perante diversas fábulas já escritas. Depois ele é Fabiano, forte,
bruto, precisa proteger a família, precisa lutar, mas também tem seus monólogos e
suas tristezas, é melancólico e pensativo. Fabiano não se abre para a sua família,
mas é íntimo dos leitores que acompanham cada pensamento seu. Da cadela ao
humano, do filho mais novo à mãe. Nenhuma personagem de Vidas Secas é
idealizada, são todos muito mais profundos do que se julga exteriormente. Trata-se
do realismo, sem rodeios e sem frescura.
A imagem de Fabiano é o ponto mais importante de toda a descrição de
Graciliano Ramos em Vidas Secas. Nele há toda a responsabilidade de arrumar um
local de moradia, alimentar os filhos e a esposa e arrumar um bom trabalho. Fabiano
se queixa diversas vezes de não possuir as palavras certas ao falar, em seu
pensamento tudo está claro, mas quando vai conversar principalmente com alguém
importante como na vez que o Soldado Amarelo o prendeu, as palavras somem e
Fabiano não consegue se expressar, por ser um homem rude do campo, ele acredita
que estudo é perda de tempo, afinal de contas seu avô e seu pai foram criados
baseados no trabalho árduo e braçal, mas mesmo assim Fabiano não é um animal
como pensa ser, como afirma Vilaça (2007):

O narrador faz conhecer, com Fabiano, uma situação-limite da brutalidade e
do primitivismo, em que o ser está abandonado e indefeso diante de todas as
forças adversas, quando se confundem as hostilidades da natureza e as dos
homens poderosos, a política e as heranças da condição miserável. Mas o
narrador não o deixa em paz: persegue-o em sua intimidade, a novela toda,
acompanha todos os seus pensamentos, os expressa, adivinha-os,
determina-os.

O leitor conhece Fabiano e sabe de suas fraquezas, conhece-se o anseio que
a personagem possui por obter mais. O que for mais, trabalho, estudo, condições
melhores, mas precisa haver alguma mudança. Ao mesmo tempo Fabiano se fecha e
se nega perante as atividades que considera difíceis, caso da festa em que a família
foi onde precisariam estar vestindo algo mais formal e tiveram uma péssima relação
comas roupas.
“Nada conseguindo, levantou-se resolvido a entrar na rua assim mesmo,
coxeando, uma perna mais comprida que a outra. Com raiva excessiva, a que se
misturava alguma esperança, deu uma patada violenta no chão. A carne comprimiuse, os ossos estalaram, a meia molhada rasgou-se e o pé amarrotado se encaixou
entre as paredes de vaqueta. Fabiano soltou um suspiro largo de satisfação e dor. Em
seguida tentou prender o colarinho duro ao pescoço, mas os dedos trêmulos não
realizaram a tarefa. Sinhá Vitória auxiliou-o: o botão entrou na casa estreita e a gravata
amarrou-se. As mãos sujas, suadas, deixaram no colarinho manchas escuras. ” –
Trecho do capítulo VIII – Festa.
Na descrição acima, o leitor vivencia a angústia de Fabiano ao por as roupas e
imagina-se no lugar dele. Há um sentimento de empatia e pena entre o leitor e as
personagens de Vidas Secas. A narrativa é muito densa e consistente, além de
extremamente realista, assim o leitor se perde em meio as folhas e quebra a barreira
do mundo fictício. Ao refletir sobre a situação de Fabiano e sua família, percebe-se
que esse universo não está tão distante do que se imagina. Generalizando, aqueles
que tem condições de viver perto, ou em uma capital de estado, dentro de uma grande
cidade não conseguem abrir os olhos para a realidade do interior Nordestino, na
verdade esse fato nem lhe passa pela cabeça com uma mínima frequência. Graciliano
Ramos abre os olhos de quem necessita enxergar a realidade, e proporciona a
reflexão.
5. METODOLOGIA
Foi feita uma pesquisa básica para conhecimento das características mais
marcantes do autor Graciliano Ramos em sua escrita, como seu realismo cru e suas
ótimas descrições. Teve-se como referenciais artigos científicos, livros relacionados
ao tema e a própria obra de Graciliano, Vidas Secas.
As informações foram analisadas e expostas neste trabalho por meio de
reflexões, citações e exemplos retirados dos próprios trechos dos capítulos da obra
de Graciliano Ramos
Os trechos capturados foram analisados a partir de seu cunho descritivo e
reflexivo, mesclando sempre questões pessoais dos personagens principais da obra,
com o ambiente exterior, as paisagens e a aridez do Nordeste.

6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar a obra em todos os seus aspectos, esta pode transmitir mais do
que a história dos personagens. Ela transmite ao leitor as sensações que as
personagens têm durante a trama, fazendo com que a história seja vivida e não
apenas lida.
O leitor se torna íntimo dos personagens, vivenciando com eles todas as
angústias, frustrações e outras situações. Cada personagem agrega à obra
características singulares e particulares. Fabiano mostra ao leitor os dois lados do
homem da fazendo, ora homem, racional e aflito com o futuro, ora animal, instintivo e
preocupado com as necessidades básicas de sua família. Baleia, a cadela da família
mostra traços fortes de um ser humano, ora até mais do que o próprio Fabiano e
muitas vezes o leitor divaga e se esquece de que está lendo um trecho sobre um
animal.
As paisagens, em Vidas Secas, por mais detalhadas eu sejam, apenas são
retratadas pelo autor quando estas conversam com a reflexão interior das
personagens. Graciliano Ramos não perde tempo em descrever as estrelas, nuvens
ou folhagens se estas mesmas descrições não agregarem nada à obra e serem
apenas estéticas.
Todo magnetismo que a obra proporciona ao leitor é consequência das
descrições e narrações de Graciliano Ramos e todo o realismo cru envolvido que o
mesmo encontrará ao realizar esta leitura.
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RESUMO
O presente trabalho traz à tona a questão da democratização da gestão escolar, abordando as
dificuldades dessa implantação/ação e o papel fundamental que o gestor exerce nessa construção.
Abordaremos nesse trabalho a questão da mudança cultural, onde a escola passa do modelo
Tradicional, voltado para o autoritarismo, evidenciando que uma gestão democrática participativa
produz melhores resultados. Atualmente, a sociedade exige resultados rápidos, hoje, já, se possível
para ontem, esquecendo que tudo tem um tempo, esse ritmo acelerado é perceptível em todos os
segmentos da sociedade, na ambiente escola não seria diferente, porém cabe ressaltar que na
natureza tudo tem o seu tempo. A flor tem o seu tempo de florescer. A lagarta tem o seu tempo para
sair do casulo e transformar-se numa borboleta. As mudanças não são exceções! Mudar também
requer o seu tempo e mudanças culturais são demoradas. O Brasil vem de uma cultura de
autoritarismo, a monarquia, nesse sentido é visível que os padrões de autoritarismo estão penetrados
em nossa sociedade, seja por excesso de poder político, social e econômico. A escola, como instituição
integrante do sistema, está sujeita a essa mesma relação de autoritarismo, o que contradiz com o
disposto na Constituição Federal, que consolida as ideias democráticas, nesse sentido existe um
movimento histórico no sentido de descentralizar o poder da gestão escolar tornando-a uma gestão
democrática compartilhada.
Palavras-chave: Heterogeneidade, Gestão Democrática Participativa, Multiculturalismo, Participação
Social, Diferenças.

ABSTRACT
The present work brings up the question of the democratization of school management,
addressing the difficulties of this implantation / action and the fundamental role that the manager
exercises in this construction. In this work, we will address the issue of cultural change, where the school
moves from the traditional model, focused on authoritarianism, showing that participative democratic
management produces better results. At present, society demands rapid results, today, already, if
possible to yesterday, forgetting that everything has a time, This accelerated rhythm is perceptible in all
segments of society, in the school environment would not be different, but it is noteworthy that in nature
everything have their time. The flower has its time to bloom. The caterpillar has time to get out of the
cocoon and turn into a butterfly. Changes are no exception! Changing also requires your time and
cultural changes are time consuming. Brazil comes from a culture of authoritarianism, the monarchy, in
this sense it is visible that the patterns of authoritarianism are penetrated in our society, be it by, excess
of political, social and economic power. The school, as an institution that is part of the system, is subject
to this same authoritarian relationship, which contradicts the provisions of the Federal Constitution,
which consolidates democratic ideas, in that sense there is a historical movement towards decentralizing
the power of school management. to shared democratic management.
Keywords: Heterogeneity. Participatory Democratic Management, Multiculturalism. Social participation.
Differences.

1. INTRODUÇÃO
Entende-se por heterogeneidade o que é diverso plural ou diferente, sendo seu
antônimo a homogeneidade que significa que possui igual natureza e/ou apresenta
semelhança de estrutura, função, distribuição, pois compartilham características
semelhantes.
Uma das primeiras constatações ao observar-se uma escola é que o
desempenho não é homogêneo, mesmo com a preconização do ensino, através da
BCN-Base Curricular Comum, o desempenho da unidade escolar será único, pois ela
é constituída de professores, alunos, profissionais administrativos e comunidade que
possuem suas particularidades.
É importante ressaltar que a heterogeneidade é positiva dentro do ambiente
escolar, pois o conhecimento é construído e ampliado com as diversas formas do
saber e do pensar. Conviver e saber trabalhar a heterogeneidade dentro das escolas
é um dos desafios do educador. Os alunos e professores são singulares não somente
no que se refere à personalidade, mas também porque são oriundos de uma
convivência extraclasse, proveniente de uma vivência familiar e social, que exercem
um papel de extrema influência diante de sua conduta.
Para que ocorra a aprendizagem efetiva, é necessário que no ambiente escolar
ocorra vínculos colaborativos, a fim de promover a gestão democrática e a
reciprocidade. Para isto, o gestor deve dispor de habilidades que supram os entraves
que inegavelmente decorrem da convivência entre os integrantes da unidade escolar;
por isso é importante que a relação professor/aluno seja fortalecida, através do
respeito mútuo, pois essa relação poderá potencializar ou prejudicar a aprendizagem.
Para Tacca e Branco (2008) a relação cognição-afeto é importante dentro da
escola, os processos interativos atuam como mobilizadores da construção do
conhecimento, especialmente quanto às negociações e desenvolvimento dos
objetivos pedagógicos. As relações que as escolas estabelecem com seus alunos,
desde sua chegada à escolarização básica, têm favorecido situações de ruptura. As
avaliações que são impostas, as expectativas criadas, aliadas a preconceitos
incontestes quanto a idealizações sobre as condições necessárias para a
aprendizagem, fazem com que alunos e professores se olhem frequentemente, com
desconfiança.
Segundo Tacca e Branco (2008 apud Rosenthal & Jacobson, 1983), condições
idealizadas e profecias auto-realizadoras, geram frustrações, constroem barreiras e
tudo isto conduz a um processo de escolarização fadado ao insucesso.
Diante desse contexto a escola deve se abrir as perspectivas e realizações de
sujeitos concretos, com suas diferentes formas de apreender, ser e pensar, o
desenvolvimento de cada aluno é um fenômeno singular.
Para Gomes (2008), a heterogeneidade de culturas marca a nossa sociedade
atual, a diversidade, entendida como construção histórica, social, cultural e política.
Essas diferenças estão dentro da escola, nos alunos, nos professores por isso é
necessário que não se eduque para alguma coisa, educa-se porque a educação é um
direito e, como tal, deve ser garantido de forma igualitária, equânime e justa.
A heterogeneidade dentro da sala de aula se manifesta de várias
maneiras: existe aquele aluno apático, portador de uma baixa autoestima, como
também existe aquele que, por um motivo ou outro, destaca-se de maneira negativa
com o objetivo de ser o centro das atenções, esse aluno pode estar passando por

dificuldades, podendo ser de ordem afetiva, financeira ou cognitiva, esses problemas
causarão uma ruptura no processo de ensino-aprendizagem, que muitas vezes
resultará numa espécie de rotulação por parte dos colegas e/ou professor, cabe ao
educador investigar as possíveis causas deste comportamento, realizando um
trabalho contínuo e sistemático no objetivo de sanar ou amenizar a dificuldade,
estimulando a interação entre os discentes, através das dinâmicas em grupo,
favorecendo a boa convivência, procurando sempre respeitar as diferenças.
Com relação ao aluno inquieto, que algumas vezes chega a ser arrogante e
indisciplinado, é importante que a unidade escolar oportunize a elevação da sua
autoconfiança/autoestima, despertando nesse aluno o sentimento de que ele é capaz,
fazendo com que esse aluno se sinta útil, apto a tomar decisões perante uma
determinada situação que se apresente na sala de aula.
Outro fator importante a ser destacado é que a escola não pode esquecer de
olhar para seus alunos que possuem facilidade de aprendizado dos conteúdos, tiram
boas notas e terminam as tarefas rapidamente. Caso o docente não estimule a
continuidade dessa aprendizagem, esses estudantes poderão se tornar
indisciplinados.
Segundo Vygotsky (1998), o educador não deve se contentar apenas com
aquilo que o aluno já sabe fazer, mas prestar atenção no que ele tem potencial de
realizar com o suporte de alguém mais experiente.
Para dar conta de atender a todas as necessidades, a equipe da Unidade
Escolar precisa levar em consideração a diversidade que é inerente à escola. O
trabalho com heterogeneidade deve ser incorporado às ações dentro das instituições.
Essa preocupação precisa ser considerada para construir boas situações didáticas,
isso significa que, ao planejar as aulas, os educadores devem ter consciência de que
as situações precisam ser diversificadas para respeitar o ritmo de cada um.
Para que isso ocorra de forma efetiva à escola deve mapear os níveis de
conhecimento das crianças e dos adolescentes em relação aos diversos conteúdos,
esse mapeamento facilitará a identificação das potencialidades e das fragilidades,
quando é identificado um aluno tem mais facilidade para entender alguns conteúdos,
o docente deve estimulá-lo e potencializar seu desenvolvimento.
Trabalhar com as diferenças dentro da escola é um desafio, pois requer uma
mudança cultural e mudanças culturais geralmente demandam tempo, temos visto
que essas mudanças têm ocorrido de forma gradativa, porém há um caminho longo a
ser percorrido.
Nesse sentido, percebo que a estrutura escolar do sistema educativo, assim
caracterizada, dificulta a possibilidade de reconhecer as diferenças dos alunos e uma
prática pedagógica que atenda essa heterogeneidade. Chaluh (2006) apud Ishikwa
enfatiza que a escola não é multicultural, isto porque a cultura oferecida pelo currículo
é unilateral. Unilateral porque se restringem as oportunidades de desenvolvimento das
diferentes capacidades humanas.
É interessante e pertinente a reflexão de Ishikwa (2012), A formação de
professores atende a pluralidade deparada em sala de aula? Para a autora é no
cotidiano que a relação professora aluno vai se construindo e possibilitando a
construção de uma dinâmica que influencia no processo ensino aprendizagem.
Ishikwab (2012 apud Ibernóm 2000) afirma que é evidente que a norma escolar
não foi pensada e desenvolvida para acolher a diversidade de indivíduos, mas para a

integração passiva, para a padronização. Para a autora devemos pensar uma prática
pedagógica que acolha a todas as crianças e jovens na escola, devemos buscar novos
projetos visando sempre uma forma diferenciada de trabalho que venha a atingir uma
classe de caráter heterogêneo.
Para a autora a razão pela qual a escola tende a restringir a importância da
heterogeneidade deve-se a configuração escolar que para atender a configuração do
ler e escrever configurou-se para formar o homem para entrar no mercado de trabalho.
Para compreender esse movimento Ishikwa (2012) a introdução técnica e ampliação
da divisão do trabalho, com o desenvolvimento do capitalismo no século XIX,
induziram a necessidade da universalização do ler e escrever. Ishikwa apud
Tragtenberg destaca: A preocupação maior da educação consiste em formar
indivíduos cada vez mais adaptados ao seu local de trabalho.
O Modelo de escola tradicional imposto no século XIX demarca claramente
suas fronteiras, procurando colocar para dentro apenas alunos que possuíam o
padrão pré-determinado, deixando de fora os que não se enquadrariam nesse padrão.
Em alguns casos os alunos que, apesar de terem entrado, não conseguiam atingir os
patamares desejados, eram simplesmente excluídos, a heterogeneidade sempre
existiu, ainda que fosse um tanto sufocada diante do princípio da imposição da
homogeneidade, em que as diferenças individuais eram pouco ou nada atendidas.
Nas escolas tradicionais eram comuns classes dividas em fortes e fracas, mas
é fato de que nós todos somos singulares, únicos, marcados pelas nossas diferenças,
e que a humanidade se faz por cada uma dessas singularidades. A diversidade é vista
como algo positivo que deve contribuir para uma sociedade mais humana.
Segundo Mazzota e Souza (2000), a pluralidade dos homens faz parte da
condição humana, apontando para o fato de que estar e viver entre os homens
significa assumir essa condição de pluralidade. Nesse contexto os autores afirmam
que todos são seres únicos, diferentes de qualquer outro que exista, tenha existido ou
venha a existir; todos marcados por uma singularidade, que é a própria condição da
pluralidade. Ainda para Mazzotta e Souza, essas singularidades compostas de
semelhança, igualdade de desiguais precisa ser garantida socialmente através da
possibilidade de participação ativa no convívio social, dentro do ambiente escolar.
2. METODOLOGIA
Para a construção desse artigo foi utilizada a metodologia estudo de caso, onde
foram realizadas 26 (vinte e seis) entrevistas, sendo 2 (dois) gestores, 2 (vicegestores) e 24 (vinte e quatro) funcionários administrativos e docentes, na Unidade
Escolar A, tivemos 03 (três) recusas, entretanto na B não houve recusas.
Ressaltamos ainda, que o estudo de caso é um instrumento pedagógico que
apresenta um problema onde não se possui uma solução pré-definida, exigindo
empenho para identificar o problema, análise das evidências, desenvolver argumentos
lógicos, avaliar e propor soluções.
Esse processo de chegada a uma decisão, por meio da análise e discussão
individual e/ou coletiva das informações expostas através do estudo de caso, estimula
e promove o raciocínio crítico e argumentativo.
Segundo Gil (2002), o estudo de caso consiste em um estudo profundo e
exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado
conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outras metodologias, o autor

explicita que essa modalidade pode ser dividida em várias etapas como: formulação
do problema, definição da unidade-caso, determinação do número de casos,
elaboração do protocolo, coleta de dados, avaliação e análise dos dados e preparação
do relatório.
Diante disso, optou-se por utilizar essa metodologia, pois o estudo de caso é
uma pesquisa sobre um determinado, assunto, indivíduo, família e/ou grupo,
comunidade que possua representatividade na sociedade, para examinar aspectos
variados de seu cotidiano.
No entanto, os propósitos deste artigo não é o de proporcionar o conhecimento
preciso das características das escolas pesquisadas a partir de procedimentos
estatísticos, mas sim o de expandir conhecimentos sobre a gestão democrática.
Ademais, o estudo de caso sendo um estudo amplo e exaustivo que permite
ter uma visão real do objeto de estudo, entretanto o estudo de caso também pode ser
definido como um problema que reproduz os questionamentos, as incertezas e
possibilidades de um contexto social que vislumbra a necessidade de uma tomada de
decisão.
3. ANÁLISE DOS DADOS
Nas escolas estudas, ficou evidente que é praticada a gestão democrática,
porém na escola B, constamos que ela é realizada de forma parcial, pois não há a
participação dos alunos e comunidade (pais), pois conforme as respostas faltaram
tempo e planejamento para que isso ocorra, juntando a essa falta de planejamento,
foi nos relatado pelos professores e servidores administrativos que os pais são
ausentes na vida acadêmica de seus filhos.
Entretanto os docentes afirmaram que acreditam que em um futuro próximo a
gestora irá realizar o chamamento dos pais e alunos para a construção do PPP-Projeto
Político Pedagógico, efetivando assim a gestão democrática com a participação de
todos os envolvidos.
Ademais, o que nos chamou a atenção com relação à unidade escola B foi o
fato da equipe possuir a mesma fala, indicando que ainda não foram chamados os
pais e alunos para participarem da construção do PPP, bem como das decisões da
escola por falta de tempo e planejamento, mas que acreditam que isso ocorrerá em
um futuro próximo, isso comprova que a comunicação entre a equipe escolar tem se
mostrado eficiente.
Entretanto, esse fato não foi evidenciado na unidade escolar A, pois alguns
professores relataram que não possuem conhecimento dos alunos participarem da
elaboração do PPP, porém outros afirmam categoricamente que os alunos do quinto
ano participaram da construção do Projeto Político Pedagógico, isso comprova que a
comunicação tem se mostrado deficitária, pois as informações estão contraditórias.
Ressaltamos, ainda, que a questão de número uma do questionário aplicado
nos funcionários administrativos e docentes possuía a finalidade de verificar se os
funcionários administrativos possuem conhecimento do que é gestão democrática, ao
analisar as respostas ficou evidente que a grande maioria dos funcionários
administrativos e docentes possuem conhecimento do que é uma gestão democrática,
a exceção foi uma servidora da unidade escolar A, que não sabia o que era uma
gestão democrática, porém respondendo que a gestão democrática é muito boa.
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A IMPORTÂNCIA DAS TECNOLOGIAS NO APRENDIZADO EM
FAVORECIMENTO DE UMA APRENDIZAGEM EFETIVA.
Alan Willian Leonio da Silva
Ana Paula Costa de Souza Cruz
RESUMO
A utilização das tecnologias digitais nas unidades escolares é um grande desafio, pois ainda
existe muita resistência de alguns professores ao uso das tecnologias da informação e comunicação
(TIC) na prática pedagógica, a formação continuada de professores faz-se necessária, para que
possam explorar as tecnologias, analisar suas potencialidades, estabelecer relações, refletir sobre as
possibilidades e buscar teorias que favoreçam a compreensão desta nova prática pedagógica. Este
artigo trata da problemática que envolve o uso das novas tecnologias na educação tendo com foco
principal a formação do aluno. As grandes transformações ocorridas nos últimos tempos, sobretudo
relacionadas aos processos de construção do conhecimento por meio do uso das tecnologias de
informação e comunicação (TIC), o uso de estratégias diferenciadas torna-se indispensável, uma das
formas de se trabalhar com metodologias ativas é a utilização do método sala de aula invertida.
Palavras-chave: Educomunicação. Tecnologia de Informação e Comunicação. Sala de Aula Invertida.

ABSTRACT
The use of digital technologies in school units is a great challenge, since there is still a great
deal of resistance from some teachers to the use of information and communication technologies (ICT)
in pedagogical practice, the continuous training of teachers is necessary, so that can explore the
technologies, analyze their potential, establish relationships, reflect on possibilities and seek theories
that favor the understanding of this new pedagogical practice. This article deals with the problems
involved in the use of new technologies in education, with a focus on student training. The great
transformations that have occurred in recent times, mainly related to the processes of knowledge
construction through the use of information and communication technologies (ICT), the use of
differentiated strategies becomes indispensable, one of the ways to work with active methodologies is
the use of the inverted classroom method.
Keywords: Educommunication. Information and Communication Technology. Inverted Classroom.

1. INTRODUÇÃO
As instituições de ensino, tanto da educação básica como do ensino superior,
a partir do advento das tecnologias digitais de informação e comunicação, passaram
a experimentar diversas mudanças que alteraram a maneira de ensinar, aprender,
comunicar, relacionar e até mesmo comercializar produtos e serviços.
A Lei de Diretrizes e Bases-LDB, Lei nº 9394/96, nos relata que a educação
não se limita somente a escola, sendo um campo amplo a ser explorado e encontrase em processo na família, nas relações sociais, no trabalho, na sociedade, na cultura
e nos meios de comunicação inseridos nesses ambientes. (CARNEIRO, 2017).
Diante deste contexto as tecnologias se apresentam como uma alternativa para
desenvolver a educação no Brasil, essas tecnologias proporcionam as escolas e
professores a oportunidade de explorar recursos tecnológicos e midiáticos com vistas
a promover um aprendizado efetivo e desenvolvendo o aluno como um ser psíquico,
biológico e social, com papel importante e participativo, fazendo com que esse aluno
se sinta parte ativo da sociedade.
As TIC’s-Tecnologias da Informação e Comunicação, presente no ambiente
escolar propicia a formação de alunos comprometidos com a comunidade ao seu
entorno, com vida, com a justiça, com a solidariedade, com a liberdade e fomenta
que esses alunos tornem-se construtores de uma nova população brasileirão, pois
essas tecnologias possibilita que esses indivíduos não explorem apenas o contexto
escolar, mas se comunicarem com mundo, tendo acesso aos sobre temas de seu
interesse, permitindo que façam uma reflexão sobre esses temas.
Entretanto, trabalhar com mídias impressas ou digitais são um grande desafio
para as escolas, professores e até mesmo para os alunos. Essa dificuldade consiste
no fato de que nem todos possuem o domínio das ferramentas digitais e a mesma
condição social e, portanto, acesso aos recursos tecnológicos necessários.
Para que a utilização de TIC’s tragam os resultados esperados é necessário
que a unidade escolar planeje o processo a partir da formação do como um todo,
partindo da premissa que esse indivíduo, em formação, faz parte da coletividade e
necessita de interagir com o ambiente, cabendo ao professor fazer com que esse
sujeito em construção se senta parte de uma comunidade, que compõe a sociedade,
buscando assim conhecer seus direitos e deveres e interferir, participar, colaborar com
esse processo social.
Ademais, pensando no uso das tecnologias na educação e na necessidade de
um maior envolvimento por parte das instituições de ensino, na educação, visando as
melhorias para a sociedade que essas tecnologias podem trazem.
Diante desse contexto foi realizado uma pesquisa, com a metodologia de
revisão bibliográfica, com objetivo de elucidar os conceitos de educomunicação e
educação para as mídias; o uso do computados e da internet na escola como recurso
pedagógico, metodologias ativas na sala de aula; linguagem radiofônica, televisiva,
fotográfica e cinematográfica em auxílio ao processo de ensino-aprendizagem e
elaboração de proposta didática educomunicativa.

2. RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO QUE RESULTA NUMA
PROPOSTA EDUCOMUNICATIVA
A proposta da educomunicação a de aproximar as relações da comunicação
com a educação, onde o ponto fundamental é o compartilhamento de conhecimentos,
com vistas a contribuírem para o desenvolvimento das áreas e consequentemente
para a sociedade contemporânea, contribuindo para o aprimoramento da educação.
Segundo Fígaro (2000), esse estreitamento entre comunicação e educação
permitiu que a educação fosse repensada, pois estão disponíveis instrumentais
analíticos e teóricos que auxiliam na prática diária de comunicadores e educadores,
no exercício de seu ofício.
E apesar da educação e comunicação serem ramos distintos, Paulo de Freire
(1976) afirma que o homem é um ser de relação e não só de contatos, como um
animal; não está apenas no mundo, mas com o mundo, neste sentido a relação
interpessoais, onde há a troca de saberes, é o elemento primordial que se constitui a
educomunicação.
Nesse diapasão, a comunicação faz parte do processo educativo, assim como
a educação também está presente na comunicação e ambas as áreas se entrelaçam
se complementando, sendo mais abrangente e possibilitando o desvendamento de
novos conhecimentos e melhorias no processo de ensino aprendizagem.
Segundo Citelli (2011), existem várias formas de se trabalhar os vínculos da
comunicação com a educação. Há o plano epistemológico voltado para as indagações
acerca de um campo reflexivo e interventivo que resulta dos encontros, desencontros
e tensões que existem entre os processos comunicacionais e a educação, porém é
preciso tomar cuidado com os avanços tecnológicos, para que o ensino não torne-se
verticalizado, onde o professor é detentor do saber e o aluno é um mero deposito de
conteúdo, o aumento na utilização dessas tecnologias no ensino presencial e a
distância, favorece esse modelo de ensino, ao fazermos essa análise percebemos
que existe uma enorme falta de interesse dos docentes em utilizar as diferentes mídias
para ensinar.
Lima (2007) alerta sobre a necessidade de uma maior atenção a comunicação
e orientação dos educadores no exercício da prática docente com seus alunos sobre
a leitura crítica dos meios de comunicação, o autor comenta que o sucesso da
utilização das mídias em sala de aula somente será atingido se o professo estiver
aberto as discussões e disposta a aprender com seus alunos, caso isso não ocorra o
ensino através das mídias se tornará cansativo e enfadonho.
A comunicação deve ser trabalhada pelos educadores em duas frentes, na sala
de aula com os alunos e na reflexão sobre a recepção da comunicação nas diversas
mídias, neste sentido, Baccega (2009), nos relata que os meios de comunicação hoje
são um novo espaço do saber, ocupando parte do lugar que antes era dedicado
apenas à escola, sendo a escola apta a fazer a junção entre à comunicação e a
educação levando os sujeitos a construir novos conhecimentos, portanto a
educomunicação não pode ser confundida com atividades, em sala de aula, que
levam os alunos a serem meros reprodutores, mas sim favorecer a reflexão e o
desenvolvimento da criticidade.
Diante disso, percebemos que a responsabilidade em transformar a educação
é da atuação dos docentes, apesar de existirem vários movimentos no sentindo de

formar novos professores para trabalhar com questões da comunicação na educação,
na prática é evidente que a utilização das tecnologias digitais está ocorrendo de
maneira sutil e que há um longo caminho a ser percorrido, sendo necessário o
investimento em capacitação e na formação docentes para que se sintam preparados
para enfrentar os desafios oriundos das novas tecnologias, e que as estratégias e
metodologias aplicadas sejam institucionalmente garantidas e com isso seja
implementada uma proposta pedagógica educomunicativa.
Assim, pode-se concluir, diante das leituras e estudos realizados, que a
educomunicação é um campo de diálogo, possuindo um caráter crítico e criativo,
voltado para a formação de cidadãos integrantes da sociedade.
Ressalto ainda, que a educomunicação encontra-se em fase de construção, e
as ações e transformações necessárias e almejadas para as áreas somente serão
possíveis se os agentes envolvidos neste processo: professores, comunicadores,
pesquisadores, coordenadores, diretores, entidades públicas e privadas, e o próprio
estado, aproveitarem esse campo aberto ao diálogo para compartilhar informações,
experiências e assim em conjunto buscar soluções para os problemas presentes na
atualidade.
3. SALA DE AULA INVERTIDA
Segundo Filatro (2009), a abordagem pedagógica que é adotada pela
instituição direciona as ações educativas e práticas pedagógicas que deverão ser
evidenciadas e, consequentemente, as atividades a ela direcionadas, o modo pelo
qual são conduzidos os materiais disponibilizados nas aulas, a organização das
informações, a mediação pedagógica, os recursos tecnológicos e como será realizada
a avaliação darão vida ao próprio contexto do conteúdo a ser ministrado.
Nesse sentido, o Projeto Político Pedagógico-PPO, deverá conter as teorias
pedagógicas e as concepções pedagógicas da instituição, uma vez que, parte das
suas ações estão relacionadas diretamente desde a tomada de decisão, até a
colaboração e participação do aluno, além da seleção dos materiais, utilização de
estratégias pedagógicas e mecanismos de avaliação.
De acordo com Almeida (2009, a proposta pedagógica é um modelo
pedagógico que possibilita ao docente assumir uma postura mediadora, o que permite
criar condições para que os interesses e conhecimentos prévios dos alunos sejam de
fato, aproveitados junto aos conteúdos propostos nas atividades.
A construção do conhecimento, conforme Freire (1976), no ensino e
aprendizagem o que impulsiona a construção de conhecimento é a superação de
desafios, a resolução de problemas por meio de conhecimentos e experiências
prévias dos aprendizes.
Uma das formas de se trabalhar com o uso de computador e internet na escola
como recurso pedagógico é a utilização do método da Sala de Aula invertida, que
consiste em os estudantes ter conteúdos passados on-line de forma independente. As
lições são realizadas de casa sendo resolvidas parcialmente e os conteúdos
expositivos são apresentados de forma presencial, desse modo as informações
teóricas a respeito das temáticas são concentradas no AVA-Ambiente Virtual de
Aprendizagem, deixando para serem destrinchadas em sala de aula, de forma
presencial, atividades criativas, ativas e supervisionadas.

Os conteúdos no formato on-line devem constituir uma oportunidade de os
alunos realizarem seus próprios estudos, no tempo e modo que julgarem melhor e
presencialmente, praticam resoluções de problemas, em grupo, discutindo as
questões e chegando em um consenso, isso favorece a aquisição de uma
aprendizagem ativa, pois em uma sala de aula invertida, os estudantes têm lições ou
palestras on-line de forma independente, forçando-os a buscarem os conhecimentos
nas mais diversas mídias existentes, com as tecnologias digitais, o ensinar e o
aprender acontecem de forma interligada, não mais dependente do ambiente físico da
sala de aula, mas em diferentes espaços e tempos, em um formato híbrido.
4. CONCLUSÃO
O uso de tecnologias da informação e comunicação são fatores preponderantes
para a viabilidade, em larga escala, das chamadas Metodologias Ativas.
As críticas ao modelo tecnicista e tradicional de ensino são de longa data,
porém com o surgimento das tecnologias digitais houve uma busca por novas
maneiras de ensinar que garantam a aprendizagem do aluno, considerando um
contexto de mudanças contínuas e de incertezas futuras.
Nesse sentido, o método sala de aula invertida, quando utilizado de maneira
correta, produz efeitos satisfatórios, fazendo com que o ensino dê um salto de
qualidade.
Neste diapasão, entendemos que o professor moderno deve estar antenado ao
surgimento de novas tecnologias e formas de pensar a relação ensino-aprendizagem.
Devendo compreender que existe a necessidade de inovação, de suas aulas, para
que elas se tornem interessante e que despertem no aluno a sede pelo conhecimento.
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A ESSÊNCIA DO VOLUNTARIADO: FAZER PARA SENTIR OU
SENTIR PARA FAZER?
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RESUMO
A proposta do artigo é discutir e trabalhar a responsabilidade social de forma voluntária,
adotando posturas, comportamentos e ações que promovam o bem-estar do público interno e externo.
Dessa forma a ideia foi ressignificar um conceito complementar, distinto e redundante frisando a
autodescoberta através da mobilização social. O desenvolvimento foi consistido em cinco partes: o
levantamento de diagnóstico, a formulação de objetivos, o plano de ação, os meios de execução e por
fim, o questionário. Utilizamos como referência a forma de como mobilizar alunos do ensino superior
ao voluntariado, tendo como objeto de estudo a instituição coparticipante. A aplicação do questionário
foi para 16 pessoas com 10 questões mistas (cada questionário). A análise de pesquisa utilizada foi
conhecida como método exploratório e teve como objetivo que a pesquisa sirva de base para ações já
existentes dentro da universidade para os anos ulteriormente pelos graduandos de diversos cursos.
Palavras-chave: mobilização; voluntariado; responsabilidade social; ressignificação de conceitos;
ensino superior.

ABSTRACT
The purpose of the article is to discuss and work on social responsibility on a voluntary basis,
adopting postures, behaviors and actions that promote the well-being of the internal and external public.
In this way the idea was to re-signify a complementary, distinct and redundant concept emphasizing
self-discovery through social mobilization. The development consisted of five parts: the diagnostic
survey, the formulation of objectives, the action plan, the means of execution and, finally, the
questionnaire. We use as a reference the way of mobilizing students from higher education to
volunteering, having as object of study the cooperating institution. The application of the questionnaire
was for 16 people with 10 mixed questions (each questionnaire). The research analysis used was known
as exploratory method and had as objective that the research serves as the basis for actions already
existing within the university for the years subsequently by the graduates of several courses.
Keywords: mobilization; volunteering; social responsability; re-signification of concepts; higher
education.

1. INTRODUÇÃO
O voluntariado no Brasil passou por uma célebre evolução ao longo do século
XX. De uma postura caridosa e benevolente, a sociedade passou a ser cada vez mais
política e buscar soluções. A história foi marcada por quatro momentos:
benemerência, Estado do Bem-estar social, voluntariado combativo e a integração do
Estado com a sociedade civil.
Após a década de 90 foi aberto um novo tipo de voluntariado, baseado em
organizações autônomas e independentes financeira e administrativamente, que
buscam atender às necessidades da região onde estão inseridas.
O foco do presente artigo foi despertar emoções e o desejo dos estudantes de
ensino superior ao voluntariado, pensando em perguntas de cunho intrapessoal, como
por exemplo “o que eu quero transformar? Como deixar minha marca no mundo?”.
Pensar no próximo e ter empatia são características do perfil de um aluno voluntário.
Trabalhando as emoções, Chabot (2008) explica através do seu livro
Pedagogia Emocional: Sentir para aprender, que para aprender é necessário antes
sentir e que existem três tipos de competências para que esse sentir aconteça: as
competências relacionais, que nos permitem interagir com outras pessoas;
competências emocionais, onde sentimos as coisas, experimentamos as emoções e
reagimos a elas; e por fim, as competências cognitivas que nos favorecem ao
aprendizado técnico, mas também podem nos prejudica-las por conta das emoções.
A emoção é algo essencial a ser trabalhado dentro do voluntariado, logo que o
voluntário precisa sentir o porquê de estar fazendo sua ação e o bem que isso pode
fazer a quem está recebendo.
Trabalhar o autoconhecimento dentro da mobilização social é um dos tópicos e
objetivos do trabalhando presente, com isso a população do estudo começa a tomar
a consciência de suas metas, desejos, objetivos e propósitos, repensando suas
atitudes, fortalecendo suas qualidades e sentindo suas emoções.
Toda mobilização é para mobilizar algo, alcançar um objetivo pré-definido, um
propósito comum, por isso é um ato de razão. Pressupõe uma convicção coletiva da
relevância, um sentido público, daquilo que convém a todos. Para que ela seja útil a
uma sociedade ela tem que estar orientada para a construção de um projeto de futuro.
Se seu propósito é passageiro, converte-se em um evento, uma campanha e não em
um processo de mobilização. A mobilização requer uma dedicação contínua e produz
resultados cotidianos.
Almeida e Santos (2002) explicam que o percurso dos estudantes no ensino
superior é um lugar de aprendizagem e formação acadêmica de qualidade e
excelência que deve ser acompanhado por uma formação pessoal, social e cívica.
Baseando-se nesse pressuposto, o problema de pesquisa consiste na ressignificação
de projetos já existentes dentro de uma universidade do Vale do Paraíba e no motivo
dos alunos dessa mesma não se interessarem pelo voluntariado se não estiver algo
em troca.
A rede salesiana é regida pela pedagogia de Dom Bosco, onde ele relata o seu
sonho que foi interpretado como forma crítica ao seu jeito de ser:

(...) não é com pancadas, mas com mansidão e a caridade que deverás
ganhar esses teus amigos. Põe-te imediatamente a instruí-los sobre fealdade
do pecado e a preciosidade da virtude... (...) torna-te humilde, forte, robusto;
e o que agora vês a esses animais, deves fazê-los aos meus filhos. (O
SONHO DOS NOVE ANOS – P. JOÃO BOSCO)

Desde então o objetivo de Dom Bosco era educar jovens considerados
perigosos e propícios a maldade, para que fossem transformados em “cordeiros”,
comprometidos principalmente com a causa cristã.
A pesquisa exploratória foi realizada dentro de um Centro Universitário
Salesiano, na cidade de Lorena, Estado de São Paulo, especificamente na região do
Vale do Paraíba com o intuito de descobrir o que motivou os alunos do ensino superior
ao voluntariado e aos que não tiveram essa experiência se ainda despertam interesse
sobre assunto.
Dividido em três partes, a primeira conceitua toda a história do voluntariado no
país e no mundo com o objetivo da compreensão do processo histórico.
Em seguida, um tópico apenas com o desenvolvimento da conceituação da
inteligência emocional, desenvolvendo para melhor compreensão de colocação de
sentimentos dentro de um ato (no caso, o voluntariado).
Por fim, uma explicação envolvendo a pedagogia emocional com o livro de
Daniel Chabot (2008), mostrando os aspectos cognitivos do aprendizado do ser
humano e a relação das suas emoções com ele.
O principal intuito da pesquisa é levar a oportunidade do voluntariado aos
alunos do ensino superior da rede salesiana (e fora da instituição), com a
ressignificação dos projetos já existentes, a enxergar a prática mais que uma simples
troca de horas para se formar na universidade, enxergar com emoção e sentir o que
realmente é a prática social e o bem-estar do voluntariado.
2.

METODOLOGIA

O método utilizado para a pesquisa foi qualitativo de cunho exploratório.
Os principais objetivos da pesquisa são trabalhar a responsabilidade social de
forma voluntária, adotando posturas, comportamentos e ações que promovam o bemestar do público interno e externo; ressignificar um conceito complementar, distinto e
redundante, frisando a autodescoberta dentro da mobilização social; promover o
desenvolvimento e o bem social; mobilizar alunos do ensino superior ao voluntariado
como forma de bem mental e troca de emoções.
O estudo exploratório aconteceu no Centro Universitário Salesiano de Lorena,
localizado no Vale do Paraíba, Estado de São Paulo e foi consistido em um
questionário para pessoas que participam do programa de extensão e voluntariado da
universidade e um questionário para pessoas que nunca participaram de um programa
de voluntariado, o objetivo do questionário é trazer o porquê as pessoas entram num
programa como esse e no caso de pessoas que nunca fizeram voluntariado o que elas
acham sobre o assunto.
Preliminarmente, o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e
Pesquisa e aprovado conforme o Parecer nº 2.769.890 CAAE 92971718.6.0000.5431.
Com o artigo é possível proporcionar aos envolvidos uma nova leitura do
mundo, um mapeamento, a ligação entre vínculo e autonomia e ser captada como

uma ação continuada. Com isso o jovem precisa saber se desenvolver dentro do meio
em que ele vive e isso implica a sentir suas emoções em relação a suas ações.
O intuito do problema apresentado “fazer para sentir ou sentir para fazer”, é
trabalhar baseado em ensino, pesquisa e extensão e professor, aluno e comunidade.
Assim buscando o principal fator para a entrada do voluntariado, se o indivíduo sente
pelo próximo para depois procurar esse tipo de ação ou se eles apenas participaram
para depois despertarem algum sentimento ou não despertarem nenhum tipo de
sentimento, utilizando a referência do livro Pedagogia emocional, escrito por Daniel
Chabot (2008).
2.1 História do voluntariado
Cnaan et at (1994, 1996) fizera uma análise para definir o conceito de
voluntariado, onde todos eles se basearam na doação de alguma coisa (tempo,
trabalho e/ou competência) e em quatro eixos a ser discutidos: livre-arbítrio;
disponibilidade e natureza de remuneração; proximidade dos beneficiários pode
influenciar na escolha de se voluntariar; nível de institucionalização da tarefa.
Em estudo realizado na Fundação Abrinq (2009) pelos direitos das crianças, foi
definido voluntário como ator social e agente de transformação, que presta serviços
não remunerados em benefício da comunidade; doando seu tempo e conhecimentos,
realiza um trabalho gerado pela energia do seu impulso solidário, atendendo tanto às
necessidades do próximo ou aos imperativos de uma causa como às suas próprias
motivações pessoais, sejam estas de caráter religioso, cultural, filosófico, político ou
emocional.
No Brasil os antecedentes do trabalho voluntário são de iniciativas de cunho
religioso legitimados pelo Estado. Dessa forma todas as ações estavam vinculadas à
Igreja Católica. Já nos séculos XVI e XVII a assistências as crianças eram prestadas
pelas Câmaras Municipais e Casas de Misericórdias, essas que tinham cunho
particular o que acabou gerando um tipo de tensão entre os dois âmbitos.
Na primeira década do séc. XVIII houve um agravamento das tensões entre
o governo colonial e as Misericórdias, referente às despesas e financiamento
da assistência a crianças expostas (...) ocasionando desentendimento entre
as autoridades da Coroa e a Câmara Municipal da Bahia e tornando tensas
as relações do interior do governo”. (Faleiros, 1995, p. 228)

Futuramente surge a administração Terceiro Setor que as ações conseguiam
ser alcançadas e afetadas por todos. Ao que diz respeito à ação voluntária, o autor
explica três contribuições: representação, inovação e cidadania.
Representação – ação voluntária nas circunstâncias atuais exerce um papel
mais abrangente do que a de um mero provedor de serviços sociais ao lado
da provisão principal do Estado. Contribui para o processo representativo,
para o desenvolvimento da política pública e para os processos de integração
e coesão social; Inovação – os corpos de voluntariados são um forte de
inovação. Os governos hoje em dia enfrentam questões muitas vezes
formuladas e moldadas por aqueles que não estão envolvidos diretamente
com o problema; Cidadania – a eficiência dos corpos de voluntários como
proponentes de mudanças deve muito à sua natureza informal. O fato de as
pessoas estarem ou não excluídas de uma real cidadania depende em
grande parte da força do setor voluntário local (Hudson, 1999, p. 13).

2.2 Inteligência emocional
(...) a inteligência emocional é um conjunto de competência que permite:
identificar as próprias emoções alheias; expressar corretamente as próprias
emoções e ajudar os outros a fazerem o mesmo; compreender suas próprias
emoções e as emoções alheias; gerir suas próprias emoções e adaptar-se às
emoções do outro; utilizar suas emoções e as habilidades próprias da
inteligência emocional nas diferentes esferas de atividade, especialmente
para se comunicar bem, tomar boas decisões, administrar com êxito suas
prioridades, motivar-se e motivar os outros, possuir boas relações pessoais
etc (Chabot, 2008, p.65)

Dentro da visão sobre inteligência emocional vários psicólogos concordam com
a teoria de Howard Gardner que é um psicólogo americano e autor da teoria das
inteligências múltiplas. Ele explica que o QI sem dúvidas é um quesito importante
quando se trata de vida acadêmica, mas que nem sempre as pessoas conseguem ter
um domínio maior em se tratando de suas vidas pessoais.
Drongek (2003) identificou as inteligências em: linguística, lógico matemática,
espacial, musical, corporal-sinestésica, interpessoal e intrapessoal. Essas
inteligências desenvolvem no ser humano a capacidade de ser melhor em algo do que
em outra coisa, como por exemplo, alguém com inteligência interpessoal será um bom
terapeuta ou um bom vendedor pois tem capacidade de discernir e responder
apropriadamente a humores, temperamentos e desejos de outras pessoas.
2.3 Como se aprende?
O aprendizado e as competências se ligam a uma parte totalmente biológica,
estudos feitos recentemente mostram que cada parte é responsável por um campo de
aprendizado diferente.
As principais estruturas nervosas implicadas no aprendizado cognitivo são o
hipocampo e o córtex pré-frontal. Assim, o aprendizado das competências
cognitivas é possível graças a memória declarativa (memória semântica e
episódica), cujos substratos neurológicos são hipocampo e o córtex frontal.
Os trabalhos do dr. Wilder Penfield e da neuropsicológica Brenda Milner
colocaram em evidência o importantíssimo papel representao pelos
hipocampos no aprendizado cognitivo (Chabot, 2008, p.6).

As emoções são relacionadas a uma série de situações e circunstâncias de
nossa vida cotidiana, logo são as nossas experiências de vida que nos fazem sentir
nossas emoções.
O aprendizado das emoções opera de forma associativa, no início do século
XX o fisiologista Ivan Pavlov fez uma pesquisa com cachorros e percebeu que a
produção da saliva participava do processo de digestão e concluiu que os cachorros
salivavam abundantemente diante de um alimento. Com o tempo ele percebeu que os
cachorros começavam a salivar não quando estavam não se viam diante da comida,
mas já quando escutavam o barulho dos pratos de comida. Seu método consistiu em
introduzir no focinho do cachorro um tubo para recolher e medir a quantidade de
saliva. Utilizou um som de sino como estímulo neutro e um pedaço de carne como
estímulo incondicional, com isso percebeu que os cachorros têm emoções criadas ao
sentirem a presença do alimento e isso foi aprendido de acordo com o tempo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A pesquisa utilizou um método quantitativo de cunho exploratório, com o
objetivo de chegar a um resultado sobre o real significado do voluntariado para os
indivíduos.
A pesquisa exploratória exige bastante o traquejo no manuseio de
publicações científicas. Para isso, é necessário que o pesquisador seja capaz
de identificar imediatamente a organização interna das obras consultadas.
Caso contrário, a leitura exploratória se confundirá com outro tipo de leitura,
o que a tornará rigorosamente inútil (Gil, 2002, p.78)

Foi aplicado dois questionários, um para indivíduos que praticam atualmente o
voluntariado dentro do projeto de extensão da faculdade e outro para quem não tem
experiência sobre essa ação.
Utilizamos a população universitária da região do vale do paraíba e todas as
questões foram para tentar concluir o que pensam (no caso de quem não tem
experiência) sobre o voluntariado e para quem tem experiência o que os motivaram
para a entrada e o que pensam sobre.
A “emoção” tem sua origem no verbo latino emovere, que significa pôr em
movimento, movimentar-se (...) são como possantes motores que mexem
conosco, nos movimentam de um modo sensível, tanto interiormente quanto
exteriormente (Chabot, 2008, p. 43)

O autor Chabot (2008) explica que para aprender é necessário antes sentir, ou
seja, para que algum indivíduo entenda algum tipo de assunto e até mesmo o
voluntariado é necessário que ele se permita sentir o valor do porquê aprender e fazer.
As competências são dividas em três partes, as competências relacionais que
nos permite interagir com outras pessoas; as competências emocionais, que nos
fazem sentir as coisas, experimentar emoções e reagir a elas; competências
cognitivas, podem nos favorecer um aprendizado técnico, mas também podem
prejudica-lo (por conta das emoções). O aprendizado não se encontra nas
competências cognitivas segundo o autor, mas sim nas competências emocionais,
isso porque a emoção permite que o indivíduo procure, seja curioso, experimente e
reaja a todas elas.
O questionário aplicado para indivíduos que não têm experiência, a idade
predominante entre os 8 entrevistados foi entre 18 e 31 anos com maioria do sexo
feminino, apenas 25% cursam faculdade e 75% são moradores da cidade que está
sendo desenvolvido o trabalho de pesquisa. Para eles a principal motivação para a
entrada do voluntariado vem da motivação altruísta, quando beneficia o bem do outro
e na opinião deles, acham que o voluntariado pode ocorrer em qualquer idade.
Na prática as emoções funcionam exatamente de acordo com as nossas
experiências de vida, logo quando praticamos algo de bem para o próximo, iremos
sentir um tipo de emoção, se não praticarmos nada, sentiremos outro tipo de emoção.

Biologicamente, as emoções são disposições corporais que determinam ou
especificam domínios e ações. Convido-os a refletir obre como vocês
reconhecem suas próprias emoções e as dos outros. Se o fizerem, verão que
vocês distinguem as diferentes emoções fazendo algum tipo de apreciação
sobre o domínio de ações em que se encontra a pessoa ou o animal, ou
fazendo uma apreciação sobre o domínio de ações que sua corporalidade
conota (Maturana, 1998, p.15)

Pensando em indivíduos que participam do trabalho voluntário dentro da
instituição podemos refletir sobre o porquê eles foram direcionados até essa prática,
se é algo em relação à emoções ou outras razões (horas complementares), baseandose nisso, o questionário aplicado para pessoas que já possuem experiência, a idade
varia entre 18 e 24 anos e todos são estudantes da universidade estudada, a maioria
também de sexo feminino e alguns possuem bolsa universitária oferecido pelo
governo. A grande maioria mora em outra cidade da região e não na cidade que o
trabalho está sendo aplicado. Perguntando como conheceu o voluntário, 38% de 8
entrevistados responderam que foi oferecido dentro da universidade em troca de
horas complementares e a maioria realiza esse tipo de ação quando a faculdade
disponibiliza e a principal motivação para a entrada do voluntariado diferente do outro
questionário é a motivação social, aquela que conhece a ação para fazer novas
amizades e interesses.
Através de seus estudos, Flor (2003) comprova que as atividades realizadas
fora do ambiente escolar contribuem de forma diferenciada no processo formativo do
universitário, pois caracterizam-se como formas de aprendizagem e possibilitam
desenvolvimento pessoal e profissional do indivíduo. É importante que a faculdade
participe da formação pessoal e acadêmica do seu aluno, mas também é importante
que o aluno sinta sua prática social em vez de realizar apenas para contribuir com o
objeto de troca. O indivíduo precisa se sentir interessado e motivado a realizar as
ações sociais para que quem estiver recebendo a ação se sinta importante com
veridicidade.
4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa teve 100% de satisfação ao concluir o questionário e realizar as
ressignificações dos projetos.
Ao realizar as entrevistas percebe-se que os entrevistados não esperavam o
tipo de cunho exploratório aprofundado em emoções, em sentir o voluntariado já que
a grande maioria entrou nessas ações por conta de horas acadêmicas.
Conclui-se que a maioria dos indivíduos não tinha um conhecimento prévio
sobre o voluntariado e conheceram a partir de horas acadêmicas dentro da
universidade, o que volta a questão do tópico 2.5, muitos dos indivíduos ainda fazem
para depois disso ter a capacidade de sentir, o que explica o livro de Chabot (2008),
que as pessoas sentem baseado nas suas experiências.

(...) o fato de exprimir as próprias emoções e o de ajudar outras pessoas a
exprimirem a sua. É impossível, portanto, expressar suas emoções sem que
estas tenham sido preliminarmente identificadas. Isso parece óbvio, mas
muitas pessoas parecem ter dificuldades para reconhecer suas próprias
emoções, e mais dificuldades ainda para expressá-las. Algumas jamais
chegam a identificar aquilo que os demais sentem. Vimos que a identificação
das emoções alheias é, em certos casos, algo bastante difícil. Mas a
capacidade de incitar o outro a expressar suas emoções é certamente tão
difícil quanto identifica-las (...) (Chabot, 2008, p.94)

A pesquisa contou com o apoio do NEXT (Núcleo de Extensão Universitária)
da universidade, disponibilizando dois projetos para que fosse realizada a
ressignificação dos mesmos. Dentro desses projetos o intuito do trabalho foi de dar
uma nova cara aos projetos dando um caráter mais afetivo e emocional, já que
trabalhar o autoconhecimento dentro da mobilização social é um dos objetivos do
presente artigo, com isso a população do estudo começa a tomar consciência de suas
metas, desejos, objetivos e propósitos, representando suas atitudes, fortalecendo
suas qualidades e sentindo suas emoções.
A ideia de ressignificação é que as pessoas sintam antes de ir compartilhar a
experiência ou durante o ato, para não ficar o aspecto de realizar o voluntariado em
troca de horas acadêmicas.
É necessário que o voluntário antes de realizar uma ação saiba sentir a
importância que ele está fazendo na vida do outro e que se autodescubra através
dessa prática. Saber olhar para dentro antes de reproduzir ou olhar para o próximo ou
se autodescobrir por durante ou após a prática quando é desenvolvida a partir de um
objeto de troca.
Maturana (2002) explica que as emoções são diferentes de sentimentos, já que
as emoções é algo biológico, quando mudamos de emoção logo mudamos de ação
também.
(...) como exemplo a seguinte situação: ao chegar ao escritório, uma pessoa
fala que pensa em pedir um aumento de salário ao chefe, e a secretária amiga
diz: “ – Não peça nada hoje porque ele está com raiva e não vai lhe dar nada”.
O que a secretária disse não é, por acaso, um indício de que ela sabe que
uma pessoa com raiva só pode atuar de uma certa forma, não porque esteja
restringida de uma maneira absoluta, mas porque está num domínio no qual
só são possíveis certas ações e não outras? Assim, dizemos também que as
coisas ditas com raiva têm um poder, um valor ou uma respeitabilidade
diferente daquelas ditas na serenidade e no equilíbrio. Por quê? Não porque
uma coisa dita na raiva seja menos racional que uma coisa dita na
serenidade, mas porque sua racionalidade se funda em premissas básicas
distintas, aceitas a priori, fundada numa perspectiva de preferências
(Maturana, 2002, p. 14).

Por fim, sabemos que as nossas emoções surgem de acordo com nossos atos,
fazer para poder sentir é o que temos de mais comum em todas as nossas ações já
que necessitamos de experiências para nos permitir sentir. Entretanto, existem
pessoas que sentem a empatia pelo próximo, possibilitando que sintam antes mesmo
de praticar a ação do voluntariado.
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RESUMO
Diante de muitos problemas que a equipe de enfermagem enfrenta rotineiramente, as pessoas
surdas requerem maior atenção, devido a sua diferença linguística, pois em sua maioria usam a Língua
de Sinais na sua comunicação e com a equipe de Enfermagem não é diferente. Isso pode trazer muitas
dificuldades na comunicação entre os profissionais de enfermagem e esse público. Sendo assim, o
átrio tem como objetivo refletir sobre os meios de comunicação entre os pacientes surdos e o
profissional da enfermagem para conhecer a importância do conhecimento da Língua Brasileira de
Sinais pelos profissionais para que se tenha qualidade no atendimento.
Palavras-chave: Enfermagem; Atendimento; Libras.

ABSTRACT
In the face of many problems that the nursing staff faces routinely, deaf people require more
attention due to their linguistic difference, as they mostly use Sign Language in their communication and
with the Nursing staff is no different. This can bring many difficulties in communication between nursing
professionals and this public. Thus, the atrium aims to reflect on the communication media between
deaf patients and the nursing professional to know the importance of the knowledge of the Brazilian
Sign Language by professionals in order to have quality care.
Keywords: Nursing; attendance; Libras.

1.

INTRODUÇÃO

A surdez consiste na perda maior ou menor da percepção normal dos sons.
Verifica-se a existência de vários tipos de pessoas com surdez, pois essa classificação
irá depender dos diferentes graus de perda da audição. O déficit auditivo pode ser
definido como perda média em decibéis, podendo variar de 25 dB à 90 dB. (BRASIL,
2006.)
Essa parcela de pessoas perpassa os 9,7 milhões de brasileiros entre todos os
níveis de deficiência auditiva, representando 5,1 % de toda a população brasileira
(BRASIL, 2012). Dessa forma, a grande maioria dessas pessoas apresenta uma
diferença linguística, ou seja, usam a Língua de Sinais, a qual apresenta parâmetros
visuo-espaciais em comparação a língua Portuguesa, de aspecto oral e escrito, usada
por essa outra parte da população.
Compreendendo a grande demanda de pessoas com deficiência auditiva e
surda no país a Lei n°11.463 entra em vigor em abril de 2002, a qual reconhece a
Língua Brasileira de Sinais (Libras) como a língua da comunidade de pessoas surdas
do Brasil (BRASIL, 2002). Alguns anos depois o Decreto 5626/05, entre outras coisas,
determina que a disciplina de Libras deva ser implementada nas Instituições de Ensino
Superior (IES) na matriz curricular dos cursos de licenciatura (BRASIL, 2005), dessa
forma algumas universidades mesmo em cursos que não são de licenciatura aderiram
o decreto em sua matriz curricular por determinação das normas internas, sendo
assim opcional a LIBRAS como disciplina para os cursos de bacharelado.
(BRASIL,1988, 2005). O problema disso recai na disponibilidade dessa disciplina nos
cursos de bacharelado e o interesse que o aluno apresenta quando ela não é uma
disciplina obrigatória.
No caso da enfermagem o Código de Ética do Profissional Enfermeiro (CEPE),
em seu artigo segundo diz que é direito do enfermeiro “aprimorar seus conhecimentos
técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a sua prática profissional”. E no
artigo quinze, “é dever do enfermeiro ofertar uma assistência livre de preconceito de
qualquer natureza”. (COFEN, 2007). Portanto, apoiado pelo CEPE e pela Lei Federal
10.436, o profissional da enfermagem tem o direito e o dever de realizar um curso de
formação em Libras, a fim de prestar uma assistência de qualidade aos pacientes
surdos. (COFEN, 2007).
Isso por que existe uma percepção dos enfermeiros sobre a dificuldade de
comunicação com o paciente surdo. Durante o cotidiano as pessoas surdas
demandam uma atenção maior devido aos métodos de comunicação utilizados por
elas, como por exemplo, o uso da Língua de Sinais e/ou o uso de mímicas ou gestos
por parte de ouvintes que não conhecem ou não compreendem a Libras (PAGLIUCA,
2007; TRECOSSI, ORTIGARA, 2013).
A comunicação em enfermagem é importante para se alcançar um cuidado
humanitário e competente que por consequência também atinge o relacionamento
terapêutico entendido como um processo de interação personalizado, envolvendo
afinidade, compreensão e aceitação entre o enfermeiro e o paciente. É de suma
importância que o profissional de enfermagem durante a anamnese detecte através
de diálogos com o cliente e/ou familiares as barreiras que possam afetar de maneira
direta ou indireta o convívio delas com outras pessoas, afetando a autoconfiança, as
diversas maneiras de se expressarem e até mesmo a confiança no serviço de saúde

em geral sempre buscando a diminuição das restrições na comunicação. (MORAIS;
COSTA; FONTES; CARNEIRO; 2009)
Na enfermagem a comunicação com fins assistenciais deve ser feita de modo
consciente sempre buscando qualidade, contando com a dedicação da equipe para a
busca de uma interpretação holística, assim, a efetividade nessa comunicação trará
benefícios para o paciente e excelência no cuidado, pois ajudará na resolução e
enfrentamento dos problemas da pessoa sob atendimento.
(STEFANELLI;
CARVALHO; ARANTES, 2012)
Porém o encontro clinico entre os profissionais de saúde e a pessoa surda em
sua maioria irá acontecer fora dos padrões esperados por quem vai atende-la, pois
ambos se veem limitados diante desse diálogo estabelecido entre eles, pois há
obstáculos como a falta de compreensão Língua de Sinais que impede o
estabelecimento do vínculo entre paciente e profissional. (CHAVEIRO; 2007)
Visto isso, o Sistema Único de Saúde (SUS) possui em sua constituição
diretrizes que preveem por meio de leis assegurar que todos os cidadãos tenham
direito a atendimentos de qualidade, sendo um dos princípios dos SUS a equidade,
dizendo que todo cidadão deve ter direitos iguais e isso inclui a pessoa com deficiência
(BRASIL, 1988).
2. COMUNICAÇÃO E AS PESSOAS COM SURDEZ
A comunicação é uma necessidade humana básica e, portanto, determina e
efetua o atendimento da área expressiva de assistência ao paciente, sendo o
denominador comum de todas as ações dos profissionais de saúde. (STEFANELLI;
CARVALHO. ARANTES, 2012). Qualquer que seja a sua área de atuação,
enfermagem, fisioterapia, medicina, psicologia, entre outras áreas da saúde, estes
profissionais têm como base de seu trabalho as relações humanas. Assim, não é
possível o enfermeiro cuidar, o médico curar, o fisioterapeuta reabilitar, o psicólogo
compreender e aconselhar ou qualquer outra ação na assistência ao ser humano sem
lançar mão de habilidades de comunicação interpessoal. (RAMOS; BORTAGARAI;
2012)
Os indivíduos com deficiência sensorial, assim como em outras deficiências,
possuem características próprias, além de serem vítimas de preconceitos e exclusão
social, podem apresentar o comportamento afetado em vista a sua deficiência, com
isso, surgem barreiras que dificultam, principalmente, a comunicação, pois a limitação
auditiva restringe as relações interpessoais, afetando também o acesso dessas
pessoas aos serviços de saúde, o que resulta no déficit na qualidade da consulta e
grau de satisfação do usuário. Apesar da existência de campanhas de inclusão das
pessoas com deficiência, as dificuldades de comunicação em especial com deficientes
auditivos, persistem e se evidenciam. (PAGLIUCA, 2007; FRANÇA, PONTES,
COSTA, FRANÇA, 2016)
Os clientes surdos têm muitas dificuldades durante o atendimento à saúde, é
muito difícil encontrar intérprete ou alguma pessoa que fique no hospital para
atender ou auxiliar a demanda de clientes surdos durante a assistência básica
de saúde. (GIUSTINA; CARNEIRO; SOUZA, 2015; p. 9)

As pesquisas sobre o atendimento em saúde com pessoas surdas ainda estão
incipientes, mas algumas retratam os motivos dos déficits causados por parte da

equipe de saúde, no acolhimento da pessoa surda dentro de uma unidade de saúde.
Os profissionais reconhecem que possuem déficit de conhecimentos ao consultar uma
pessoa surda por falta de preparo adequado para diagnosticar problemas de saúde
devido à dificuldade de interação com essa clientela, declaram não ter recebido
conhecimento específico por parte das instituições que realizaram suas respectivas
graduações que possibilitem o embasamento para discussões e capacitação para um
aprazível acolhimento e atendimento ao surdo. Falta também a questões que
envolvem a infraestrutura, como a carência de recursos audiovisuais que facilitariam
o entendimento dos pacientes surdos, podendo demonstrar mais a respeito de suas
queixas e assim informá-las ao profissional, não são todos os surdos que conseguem
falar por Língua Brasileira de Sinais (Libras), outros recursos para o uso da linguagem
não verbal deveriam estar disponíveis, isso faz com que alguns profissionais solicitem
que o surdo retorne à unidade acompanhado de um ajudante, sendo eles algum
familiar ou intérprete, para atuarem como intermediadores, porém, por muitas vezes
isso pode restringir a autonomia do paciente, levando a consulta a ser realizada mais
entre profissional e acompanhante, podendo assim não ser fechado o diagnóstico ou
os cuidados fidedignos para o real problema, pois as informações passadas pelo
intermediador pode não ser realmente aquilo que o paciente sente ou o que ele quer
dizer. Entretanto, por tais motivos a LIBRAS é um recurso que deve ser valorizado
nos ambientes que se faz a prática das ações em saúde. (FRANÇA, PONTES,
COSTA, FRANÇA, 2016).
Enfim, ainda há múltiplos e variados obstáculos na consulta ao paciente surdo,
destacando-se as dificuldades linguísticas, comparações com deficientes mentais que
os considerariam pessoas com baixo nível intelectual, levando-os a não confiar
naqueles que ouvem, falta de acesso às informações preventivas; o pouco
conhecimento e acesso acerca da assistência em saúde, e do mesmo modo a
transformação dessa prática em saúde vai se dar a partir de estudos, vontade política
e ações da mídia, assim sendo possível reorganizar um atendimento de modo que
sejam atendidas as necessidades aderindo como princípio as diferenças individuais e
o convívio da pluralidade humana. (CHAVEIRO; BARBOSA; MUNARI; MEDEIROS;
DUARTE, 2007; ARAÚJO; COURA; FRANÇA; ARAÚJO; MEDEIROS; 2015;
CORRÊA; PEREIRA; BARRETO, 2010)
3. CONCLUSÃO
Através de estudos realizados percebemos a magnitude da quantidade de
pessoas com deficiência auditiva no Brasil, além disso, a diferença linguística entre o
profissional de enfermagem e o paciente surdo é grande, tendo o primeiro a Língua
portuguesa como língua natural e o segundo a Língua Brasileira de Sinais, levando
em consideração que mímicas e gestos não são maneiras corretas de se comunicar
com o indivíduo surdo.
Considerando essa diversidade, conclui-se que estamos vivendo uma evolução
no que diz respeito ao apoio a pessoa surda, pois dentro da legislação vigente na
Constituição Federal brasileira já existem artigos em seu favor.
Contudo, a pessoa com deficiência auditiva, mesmo com esse crescente apoio
ainda tem muito a conquistar, pois muitas dessas leis não são aplicadas no cotidiano,
e isso acaba afetando seu comportamento e consequentemente a sua comunicação.

Porém com luta, ações com finalidade de conscientizar e vontade política essa
adversidade pode gradativamente ir se resolvendo.
Diante de qualquer atendimento ligado a saúde a comunicação se torna
imprescindível para um cuidado de qualidade, sendo assim dentro dos cuidados e
atendimento realizados pela equipe de enfermagem isso não de torna distinto.
Observamos o quanto uma comunicação terapêutica aprazível facilita o
cuidado, mas como a língua dos pacientes surdos tem suas peculiaridades, é
indispensável que o profissional busque conhecimento para atingir a compreensão e
dialogar na busca de intervenções, pois é notável o déficit por parte da equipe de
enfermagem em relação ao atendimento de pessoas surdas.
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PERTO OU NO CAMINHO? UMA REFLEXÃO SOBRE
PROPRIEDADES ESPACIAIS E SUAS CORRELAÇÕES COM A
DISTRIBUIÇÃO DE FLUXOS DE PEDESTRES
Prof. Me. Leonardo Lima
RESUMO
Em estudos configuracionais urbanos são frequentes as tentativas de se correlacionar
propriedades do espaço à sua dinâmica sócio-econômica correspondente. Muitos desses estudos
aplicam um modelo baseado numa propriedade espacial conhecida como proximidade. Depois,
costuma-se vincular seus resultados à aspectos do cotidiano urbano como valor do solo, ocorrência de
crimes, presença de atividades comerciais, movimento de pedestres, entre outros. Alternativamente,
esse trabalho tenta encontrar correlações estatísticas entre a dinâmica de movimento de pedestres
num campus universitário e os resultados da aplicação de um modelo configuracional baseado numa
propriedade espacial chamada de intermediação. Os resultados apontam que, considerando-se apenas
a configuração espacial, ambos modelos geram correlações lineares semelhantes. Porém, a
classificação de espaços gerada pela aplicação do modelo de proximidade está mais fortemente
correlacionada com a hierarquia de espaços dada em função do número de pedestres que os utilizam
do que aquela oriunda da aplicação do modelo de intermediação.
Palavras-chave: Estudos Configuracionais Urbanos; Modelos, Proximidade; Intermediação; Fluxo de
Pedestres

ABSTRACT
Urban configurational studies often relate spatial properties to correspondent socio-economic
dynamics. it is applied in many of these studies an urban configurational model based on a specific
spatial property: closeness. Generally, researchers use closeness model results to relate attributes of
the urban form to daily aspects as land value, crimes, intensity of retail/service activities, pedestrian
movement etc. Unfortanelly, these studies have been neglected other spatial properties. This paper is
an attempt to analyze pedestrian movement using an urban configurational model based on a spatial
property named betweenness. So we applied this model to analyze the spatial configuration of a college
campus and we compared the results obtained from the betweenness model to the pedestrian flow
intensity inside of this campus afterward. Our paper suggests that the closeness model hierarchy has
more similarities to pedestrian movement one than the betweenness model hierarchy although both
models show similar correlation results.
Keywords: Urban Configurational Studies, Urban Models, Closeness, Betweenness, Pedestrian
Movement.

1. INTRODUÇÃO
Do ponto de vista da localização urbana, será que é melhor estar próximo ao
centro da cidade ou ao longo daquelas vias que, mesmo estando longe dele, são
capazes de conectá-lo às porções mais periféricas da cidade? É mais vantajoso
explorar as menores distâncias ao centro ou localizações ao longo de importantes
avenidas que funcionam como corredor, conectando-o às zonas periféricas? Essas
são questões frequentes nos estudos urbanos que, em última instância, associam
nosso cotidiano à propriedades espaciais conhecidas como proximidade (ou
acessibilidade) e intermediação (ou escolha). Interessados em maneiras de se
analisar as implicações que essas propriedades exercem sobre a cidade, autores tem
propostos modelos configuracionais capazes de hierarquizar unidades do espaço
urbano em função delas (HILLIER & HANSON, 1984; BATTY, 2004).
O trabalho aqui apresentado é uma reflexão acerca dessas propriedades. Para
abordar as relações existentes entre a distribuição de fluxos de pedestres e essas
propriedades espaciais, lança-se mão de técnicas de análise espacial de base
configuracional. Nos estudos configuracionais urbanos, a distribuição de fluxos pelo
espaço é um tema recorrente, principalmente depois que Hillier & Hanson (1984)
apresentaram as bases da teoria da Sintaxe Espacial. Desde então, a busca por
correlações entre aspectos da dinâmica sócio-econômica e a forma urbana tem sido,
cada vez mais difundidas em pesquisas da área. No começo dos anos 1990, Hillier et
al. (1993) encontraram correlações significativas entre a intensidade de movimento de
pedestres e a forma urbana, dando origem à chamada “teoria do movimento natural12”.
Assim, passou a ser possível “extend it to anything that can be represented as a
number and located in space [...]. When the grid is seen this way […] seems to have
some spatial logic which can be expressed as a statistical relation between spatial and
function measures13” (Hillier, 1997, p. 301).
Não à toa, uma série de trabalhos correlacionando propriedades espacias a
aspectos da dinâmica sócio-economica da cidade começaram a ser produzidos. Entre
esses trabalhos podemos citar os que procuram vínculos entre a configuração
espacial urbana e a ocorrência de crimes (NETTO & JELVEZ, 2009), a ocorrência de
interações sociais (NETTO, 2017), a distribuição de atividades econômicas (LIMA,
2015; PORTA et al., 2009), entre outras. Geralmente, esses trabalhos comparam
aspectos da dinâmica sócio-econômica com atributos da forma urbana
correspondente com base num modelo configuracional conhecido como Integração14 (ou
12

Essa teoria “mostra que o movimento é fundamentalmente uma questão morfológica [...], um produto
funcional da natureza intrínseca da malha viária [...]. Como a questão do movimento e o uso do espaço
de forma geral, não pode ser separada da questão da forma urbana em si” (Hillier et al, 1993, p.32 –
TRADUÇÃO NOSSA)
13
“estendê-lo a qualquer coisa que possa ser representada como um número e localizada no espaço.
Quando fazemos isso, tudo parece estar relacionado ao espaço e ao movimento. Quando a malha
viária é vista dessa maneira, então a quantidade de varejo, e todo tipo de uso da terra parecem ter
alguma lógica espacial que pode ser expressa como uma relação estatística entre medidas espaciais
e funcionais (Hillier, 1997, p. 301).
14
Integração é uma medida de diferenciação espacial que baseia-se no grau de distância que cada
unidade discreta de espaço apresenta para todas as outras que com ela compõem um sistema espacial.
Assim, basicamente uma média da distância que cada unidade espacial apresenta para todos os outros

proximidade), negligenciando a aplicação de outros modelos que descrevem outras
propriedades do espaço. Uma possível razão para isso estaria relacionada ao trabalho
seminal de Hillier et al. (1993) que se baseou nessa propriedade e acabou
influenciando outros pesquisadores. Lima (2015) e Krafta (1994) sugerem que, para
muitos aspectos da dinâmica sócio-econômica da cidade, o caráter “corredor” que
cada unidade discreta de espaço possui é tão ou até mais importante do que seu valor
de proximidade. Portanto, como sistemas espaciais que descrevem a forma urbana
podem ser analisados considerando-se outras propriedades do espaço, diferentes da
integração/proximidade (por exemplo: conectividade, profundidade, alcance,
intermediação etc), esse trabalho investiga, além das correlações estatísticas com
resultados obtidos pela aplicação do modelo de proximidade (integração), as
correlações existentes entre a distribuição de fluxos de pedestres no espaço e as
hierarquias espaciais obtidas pela aplicação de um outro modelo configuracional
conhecido como intermediação.
Exploratoriamente, é investigado a maneira como fluxos de usuários de um
campus universitários são distribuídos ao longo de uma semana típica do ano letivo.
Posteriormente, são comparadas as quantidades de pessoas que circulam por cada
unidade espacial do campus e seus respectivos valores de intermediação e
proximidade.
2. METODOLOGIA
Estudos configuracionais urbanos implicam, basicamente, numa visão
sistêmica do espaço. Assim, uma alteração local, em qualquer um dos elementos que
compõem um sistema espacial, apresenta implicações no seu funcionamento global.
Inicialmente, converte-se um conjunto de espaços num sistema espacial e; utilizando
fundamentos da teoria dos grafos15, aplicam-se – sobre esse sistema espacial –
rotinas matemáticas capazes de hierarquizar e diferenciar as unidades que o
compõem em função de suas propriedades espaciais16 (modelos de centralidade).
Assim, objetos arquitetônicos e/ou urbanísticos, independente de suas escalas, como
residências unifamiliares, edíficios multifamiliares, shopping centers, bairros ou até
mesmo cidades, podem ser convertidos numa rede espacial onde os vértices
representam porções elementares de espaço e as arestas suas relações de
adjacência e justaposição. Diz-se que um par de espaços é adjacente se eles
compartilham uma conexão (como uma porta, por exemplo). Por outro lado, se dois
espaços não compartilham uma conexão, eles são justapostos e, consequentemente,
não conectados. Sobre essa rede são aplicadas rotinas matemáticas que diferenciam
cada vértice em função de suas propriedades espaciais.
Para a aplicação dessas rotinas matemáticas é necessário compreender a
noção de caminho mínimo. Caminho mínimo refere-se ao menor percurso conectando
um par de vértices não diretamente conectados numa rede. O tamanho desse
caminho é uma função da extensão de cada aresta (se considerado sua geometria)
espaços é extraída. Na sequência, essas distâncias são associadas à cada unidade espacial,
hierarquizando-as em função de seus respectivos graus de proximidade (ou integração) para todas as
outras. Espaços mais próximos, em média, de todos os outros são chamados de integrados. Por outro
lado, os mais distantes são chamados de segregados.
15
Grafo é o campo da matemática discreta que estuda as propriedades de redes (Krafta, 2014).
16
Também conhecidas como centralidades.

ou da quantidade de arestas alocadas no caminho entre dois vértices (se considerado
sua topologia)17 (LIMA, 2015). A seguir, serão apresentados os modelos de
centralidade por proximidade e centralidade por intermediação aplicados nesse
trabalho.
2.1. Centralidade por Proximidade
A Centralidade por proximidade é uma medida de distância relativa dada em
função do somatório das distâncias de um vértice a todos os demais (KRAFTA, 2014).
Essa propriedade é capaz de indicar quais vértices num sistema espacial são mais
facilmente alcançáveis, a partir de qualquer outro vértice na rede. Faria (2010, p. 120)
indica que, “a acessibilidade de um vértice i é definida pelo inverso da soma dos
caminhos mínimos entre i e j, sendo i ≠ j”. Matematicamente, é descrito como:
Ace (i) = ∑VY²© 1/𝑑Y±

(1)

2.2. Centralidade por Intermediação
Já a centralidade por intermediação, considera que a importância de um vértice
se vincula à frequência com a qual ele aparece no caminho mínimo conectando os
deslocamentos entre outros pares de vértices quaisquer. Logo, “a centralidade de um
vértice é definida pela constância com que o mesmo serve de intermediário para as
relações entre os demais vértices da rede” (Faria, 2010, p. 122). No entanto, esse é
um modelo sobre o qual incide um caráter probabílistico pois, “quando existe apenas
um caminho mínimo entre um par de vértices, a cada vértice que participa do caminho
mínimo é atribuído o valor 1 (FREEMAN, 1977). No caso de existir mais de um
caminho mínimo entre o par de vértices, o valor atribuído ao vértice é proporcional à
sua participação nos mesmos” (Faria, 2010, p. 122).
Pcjk =

b
V³

∗ 𝑛µ (i)

(2)
onde nc é o número de caminhos mínimos entre j e k, nc(i) é a quantidade de
caminhos mínimos entre j e k que passam pelo vértice i, sendo j ≠ k ≠ i.
Matematicamente, a centralidade por intermediação de um vértice i é dada pelo
somatório vezes em que ele participa do caminho mínimo conectando todos os outros
pares de vértices na rede:
Int (i) = ∑±¸¹¸Y 𝑗, 𝑘 ϵG pcjk(i)
(3)
Onde pcjk(i) é a participação de i no(s) caminho(s) mínimo(s) entre j e k, onde
j ≠ k ≠ i.

17

Nesse trabalho, por questões operacionais, serão aplicadas rotinas matemáticas que considerarão,
apenas, a topologia da rede espacial.

2.3. Conversão da Planta do Campus numa Rede Espacial e o Registro de
Deslocamentos de Usuários
A planta arquitetônica do campus universitário que serviu como base
experimental para esse trabalho foi convertida num rede espacial composta por 238
vértices e 266 arestas. Cada vértice representa uma porção discreta de espaço
(corredor, sala de aula, capela, cantina, etc) e as arestas equivalem às suas conexões
(pórticos, portões, portas, passagens, etc). Na sequência, a planta arquitetônica foi
submetida a uma amostra de 86 voluntários, usuários do campus (cerca de 5% do
total de usuários por dia). Essa amostra foi estratificada de acordo com os diversos
perfis de usuários que o utilizam, diariamente (estudantes, professores, funcionários,
colaboradores e visitantes). Esses voluntários foram instruídos à registrar seus
deslocamentos pelo interior do campus, semanalmente. Os dados foram tabulados e
espacializados numa plataforma de Sistemas de Informação Geográficas (SIG). Com
base nos registros de deslocamentos dos voluntários usuários do campus, cada
vértice da rede espacial equivalente foi associado uma quantidade de usuários. A
figura 1 ilustra a planta do térreo do campus e, sobre ela, uma estimativa de
densidades de deslocamentos obtida após aplicação de um estimador Kernel18, foi
processada. No canto direito, é possível visualizar a rede espacial equivalente ao
campus universitário e uma diferenciação de espaços em função das quantidades de
usuários que relataram utilizá-los em seus deslocamentos semanais.
Figura 1: Estimativa de densidades de fluxos pelos espaço do campus e rede espacial equivalente
diferenciada com base na quantidade de registros de deslocamentos de usuários.

Fonte: Elaboração Própria.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na sequência dos experimentos, foram aplicados sobre a rede espacial do
campus universitário os modelos de centralidade por proximidade e centralidade por
intermediação. Os resultados das diferenciações espaciais obtidas pela aplicação
desses modelos foram comparados, estatisticamente, com as quantidades de
18

Técnica de análise espacial que permite avaliar a intensidade com que eventos espaciais
pontualmente distribuídos acontecem, definindo áreas com maior/menor probabilidade de sua
ocorrência. Para mais, consulte Levine (2008).

usuários se deslocando pelas respectivas unidades de espaço da rede. A figura 2
mostra os resultados dessas diferenciações espaciais.
Figura 2: Resultados da aplicação dos modelos de centralidade por proximidade (esquerda) e
centralidade por intermediação (direita) sobre a configuração espacial do campus universitário.

Fonte: Elaboração Própria.

Esses resultados foram ordenados e, utilizando recursos de estatística
descritiva, a frequência de seus valores foi calculada, conforme é apresentado na
figura 3. Os dados oriundos da aplicação do modelo de centralidade por proximidade,
quando ordenados de forma decrescente geram uma curva que se ajusta aos valores
de uma meia curva gaussiana (r2 = 0.921), conforme sugerido por Ingram, 1971. No
canto superior direito, tem-se o gráfico com a frequência dos valores de acessibilidade
calculados para cada unidade espacial do campus, indicando um fenômeno com um
comportamento claramente normal (r2 = 0.923). No canto inferior esquerdo da figura
3, observa-se os valores de centralidade por intermediação ordenados de forma
decrescente e, no canto direito inferior, tem-se a frequência dos valores de
intermediação calculados para cada unidade espacial do campus. Para os dois
últimos, ambos os gráficos apresentam um comportamento que se assemelha a uma
lei de potência bastante clara, com tendência de queda conforme se aumenta o
número de elementos analisados (r2 = 0.948 e 0.995, respectivamente). Da mesma
maneira, os gráficos da figura 4 apresentam, por sua vez, as quantidades de usuários
por unidade espacial do campus ordenados de forma decrescente e, ao lado, a
distribuição da frequência de seus valores. Comparando-os com os gráficos
apresentados na figura 3, fica evidente que tanto a distribuição de valores de usuários
por unidade espacial do campus quanto a distribuição de sua frequência se
assemelham, sobremaneira, aos valores obtidos após a aplicação do modelo de
centralidade por intermediação (cujo comportamento se assemelha a uma lei de
potência, em ambos os gráficos – r2 = 0.985 e 0.997, respectivamente).

Figura 3: À esquerda, valores de centralidade por proximidade e por intermediação para cada
unidade espacial do campus. À direita, distribuição de frequência dos respectivos valores.

Fonte: Elaboração Própria.
Figura 4: À esquerda, valores de deslocamentos de usuários por espaços do campus. À direita,
distribuição de frequência desses valores.

Fonte: Elaboração Própria.

Finalmente, a dispersão apresentada no canto esquerdo da figura 5 ilustra as
relações entre os valores de proximidade e a quantidade de usuários que se deslocam
por unidade espacial do campus. Esse teste gerou uma correlação r = 0.638 enquanto
que a mesma comparação, utilizando os resultados obtidos após a aplicação do
modelo de centralidade por intermediação, mostrado no canto direito da figura 5,
apresentou um valor de correlação r = 0.663. Como ambas propriedades espaciais
apresentaram valores de correlação linear próximos, esses gráficos de dispersão
foram complementados com valores de Correlação de Postos de Spearman (ρ). Com
essa técnica estatística, ao se comparar apenas as posições nos respectivos rankings
(centralidades x quantidade de usuários por unidade espacial), percebe-se que as
correlações entre a hierarquia espacial gerada pela aplicação do modelo de

centralidade por intermediação são inferiores àquela gerada pela aplicação do modelo
de centralidade por proximidade. Portanto, os resultados de correlação linear r
apontam que ambos modelos são capazes de descrever fluxos de pedestres de forma
aceitavelmente simples (r = 0.6). No entanto, a correlação de postos oriundos da
comparação da hierarquia espacial gerada pelo modelo de centralidade por
proximidade e a hierarquia espacial oriunda da quantidade de usuários se deslocando
pelos espaços do campus (ρ = 0.58) é mais relevante do que a existente entre a
hierarquia de espaços obtidos pela diferenciação espacial gerada pelos registros de
deslocamentos de usuários pelo campus com os resultados da aplicação do modelo
de centralidade por intermediação (ρ = 0.38).
Figura 5: Correlação de valores de deslocamentos de usuários por unidade espacial do campus e
seus respectivos valores de proximidade (esquerda) e intemediação (direita)

Fonte: Elaboração Própria.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho indica que, apesar da aplicação de distintos modelos de centralidade
– baseados em diferentes propriedades espaciais – resultados de correlação
semelhantes podem ser gerados se as hieraquias espaciais deles derivadas são
comparadas com um mesmo fenômeno sócio-econômico (LIMA et al. 2017). A
comparação entre os comportamentos das frequências dos valores de intermediação
(figura 3) e da frequência de quantidades de usuários por unidade do espaço (figura
4), evidencia um cenário no qual ambas as observações apresentam comportamentos
semelhantes (decaimento exponencial) gerando-se uma correlação linear r = 0.638.
Por outro lado, duas variáveis, cujo comportamento da distribuição de valores é
bastante distinto como as curvas gaussiana para a frequência nos valores de
proximidade por unidade espacial do campus (figura 3) e de decaimento exponencial
para a intensidade de deslocamentos por unidade de espaço (figura 4), apresentam
correlações lineares da mesma ordem de grandeza (r = 0.663) da aplicação anterior
(centralidade por intermediação). Essa situação chega a parecer contraintutiva, mas
os resultados sugerem que uma propriedade espacial associada a idéia de
movimento/deslocamentos (intermediação) relaciona-se, praticamente da mesma
forma ao movimento de pedestres que uma propriedade espacial que possui um
cárater de distância entre dois pontos estáticos (proximidade). Assim, ambos os
modelos parecem apresentar as mesmas condições de descrever, preditivamente, a
forma como fluxos tendem a se distribuir pelo espaço. No entanto, quando são
comparadas as classificações dos espaços do campus em função de suas
propriedades espaciais e de suas respectivas quantidades de deslocamentos de

usuários, o modelo de proximidade (ρ = 0.58) apresenta uma correlação ligeiramente
mais alta do que o modelo de intermediação (ρ = 0.38). Portanto, parece que ao se
considerar a configuração espacial pura, isto é, descartando-se a influência que
aspectos ponderáveis como dimensões dos espaços, fatores de atração e repulsão,
pares de deslocamentos com origens e destinos (relações de complementariedade
espacial), perfil demográfico, entre outras, o modelo de proximidade permanece forte
como uma ferramenta capaz de descrever a maneira como os fluxos tendem a se
distribuir por um campus universitário (HILLIER et al., 1993). Em outro trabalho, Lima
(2018) utiliza a mesma base de dados desse experimento e realiza comparações entre
as intensidades de fluxo por unidade espacial do campus e outros modelos
configuracionais que se baseiam na idéia da intermediação. No entanto, as rotinas
matemáticas aplicadas no trabalho são sensíveis à fatores que vão além da mera
configuração espacial como tipo de usos do solo, relações de complementariedade
entre espaços (ofertas e demandas), tamanho das populações etc. Em um desses
experimentos, Lima (2018) encontra correlações entre as variáveis intensidade de
movimento de pedestres pelo campus e centralidades da ordem de r = 0.78 e ρ = 0.91,
portanto, sensivelmente mais altas do que as verificadas no experimento desenvolvido
aqui, que considerou, apenas, características da configuração espacial.
Esse trabalho ainda carece de validação na escala urbana e estratégias nesse
sentido tem sido elaborada. No entanto, sua aplicação na escala da cidade ainda
representa um significativo desafio, uma vez que a quantidade de variáveis implicadas
na dinâmica dos fluxos urbanos torna sua modelagem problemática e o número de
usuários da cidade e o registro de seus deslocamentos diários são dados de difícil
obtenção.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo investigar na literatura estudos que enfatizem a
importância da atividade física e da reeducação alimentar no tratamento da obesidade infantil. Tratase de uma revisão bibliográfica, com vistas a responder a seguinte questão: O que os estudos atuais
mostram sobre o efeito positivo da atividade física associada à reeducação alimentar no auxílio à
prevenção da obesidade infantil, bem como seu tratamento? O presente estudo permitiu verificar que
a alimentação requer consciência e responsabilidade; logo, é necessária a implementação de medidas
intervencionistas no combate e prevenção a este distúrbio nutricional em crianças. Outro fator relevante
apresentado é o envolvimento dos pais, uma vez que eles são modelos da conduta alimentar e física
para seus filhos.
Palavras-chave: obesidade, sobrepeso, atividade física, hábito alimentar.

ABSTRACT
The current study aims to investigate in the literature studies that emphasize the importance of
physical activity and nutritional reeducation in the treatment of childhood obesity. This is a bibliographical
review aimed at answering the following question: What current studies show about the positive effect
of physical activity associated with nutritional reeducation in aiding the treatment and prevention of
childhood obesity? The current study made it possible to verify that feeding requires awareness and
responsibility, so it is necessary to implement interventionist measures in the combat and prevention of
this nutritional disorder in children. Another relevant factor presented is the involvement of parents, as
they are reference models of food and physical conduct for their children.
Keywords: Obesity; Overweight; Physical activity; Feeding habit.

1.

INTRODUÇÃO

A obesidade é um tema recorrente na literatura científica da atualidade. Isso se
deve, em grande parte, ao aumento exponencial da prevalência dessa condição em
todas as camadas da sociedade (GOMES; NASCIMENTO, 2015). O mundo tecnológico
trouxe inúmeros benefícios para a humanidade, porém acarretou uma profunda
transformação social e econômica. A pessoa que, anteriormente, se mantinha ativa,
hoje é sedentária (OLIVEIRA; COSTA, 2016).
A obesidade não se limita a uma região, país ou grupo racial/étnico. A obesidade
é um fenômeno mundial que afeta várias classes sociais e é resultante da ação de
fatores ambientais (hábitos alimentares, atividade física e condições psicológicas)
sobre pessoas geneticamente predispostas a apresentar excesso de gordura (BOMFIM
et al., 2016).
É consenso que a obesidade infantil vem aumentando assustadoramente e que
ela é causadora de inúmeras doenças na infância e na fase adulta (GOMES;
NASCIMENTO, 2015; CARVALHO; BELÉM; ODA, 2017). Tais doenças apresentam
evolução prolongada, lesões irreversíveis e complicações que acarretam graus
variáveis de incapacidade e óbito (SILVA; BEZERRA, 2018). Sendo uma situação
complexa que sobrecarrega o sistema de saúde e causa um grande problema para a
sociedade, seja ele econômico, social ou educacional (GOMES; NASCIMENTO, 2015).
Vários estudos mundiais, incluindo o Brasil, apontam para um elevado índice de
sedentarismo em todos os grupos etários, variando de 50% a mais de 80% na
população mundial (OLIVEIRA; COSTA, 2016).
O excesso de peso dos brasileiros vem aumentando nos últimos anos. De acordo
com os resultados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009, realizada
pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde, 50% da população estão acima do
peso, ou seja, na faixa de sobrepeso e obesidade. Entre crianças, estaria em torno de
15% (ABESO, 2015).
O conhecimento da importância da prática de atividade física e de uma
alimentação saudável na infância e na adolescência são fatores protetores contra a
obesidade e o sobrepeso. Crianças mais ativas apresentam menor percentual de
gordura corporal e menores valores de índice de massa corporal (BOMFIM et al., 2016).
Com base no exposto acima e a partir da revisão bibliográfica realizada, o
presente trabalho teve como objetivo identificar a existência de estudos na literatura
que comprovam o efeito positivo da prática de atividade física e da reeducação
alimentar no combate ao sobrepeso e à obesidade infantil.
2.

MÉTODO

Esta pesquisa é de natureza bibliográfica, na modalidade revisão bibliográfica;
portanto, foi elaborada respeitando-se as seguintes etapas: elaboração da pergunta
norteadora; busca ou amostragem da literatura; coleta de dados; análise crítica dos
artigos incluídos; discussão dos resultados e apresentação da revisão da literatura. A
pergunta que norteou a pesquisa foi: O que as produções científicas atuais mostram
sobre a importância da atividade física associada à reeducação alimentar no tratamento
e prevenção da obesidade infantil? Devido à necessidade de ampliar nossos
conhecimentos sobre o assunto coletamos dados através da Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS), nas bases de dados Scielo, Lilacs e Bireme, com os seguintes

Descritores em Ciência e Saúde (DeCS): obesidade, sobrepeso, atividade física e
hábito alimentar. Utilizaram-se os descritores tanto individuais quanto combinados com
duas palavras-chave: obesidade e atividade física, obesidade e hábito alimentar. Como
resultados das buscas, obteve-se uma amostra razoável de artigos publicados. Foram
excluídos os trabalhos que se repetiam nas bases de dados citadas anteriormente.
Dando continuidade à busca, acrescentaram-se outros critérios de inclusão: estudos
publicados em português; apenas os textos completos e disponíveis online
gratuitamente (pela facilidade da disponibilidade do artigo) nas bases de dados
selecionadas, no período de 2014 a 2018 e presença de, pelo menos, um descritor
presente no título do trabalho ou que estivesse no resumo.
Para os critérios de exclusão foram adotadas, a não utilização de teses e
dissertações, e a incompatibilidade dos textos com o objeto de estudo. A partir da leitura
completa desses artigos selecionaram-se nove publicações para a coleta de dados.
Esses artigos compuseram finalmente esta revisão da literatura. Para tanto, foi
elaborado um instrumento padronizado constando dos seguintes itens: título dos
artigos, ano de publicação, nome dos autores, local do estudo, título da revista em que
a obra foi publicada com o volume e o ano, objetivos dos estudos, metodologia utilizada,
resultados e conclusão. A partir do questionário as informações foram condensadas em
forma de tabela, facilitando, por um lado, a leitura e a identificação de dados relevantes
obtidos a partir da leitura analisada, e, por outro, o estabelecimento da relação entre
essas informações e o objeto de estudo.
A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos foi feita de forma
descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação da aplicabilidade do referido estudo
elaborado, de forma a atingir o objetivo desse método, ou seja, impactar mais na
importância da implementação de ações intervencionistas no combate e prevenção a
este distúrbio em indivíduos mais jovens. A partir da análise temática dos artigos
emergiram duas categorias: obesidade e suas causas; atividade física e hábito
alimentar saudável como fatores de prevenção da obesidade infantil.
3. RESULTADOS
Segue a descrição e a discussão das bibliografias potenciais conforme a
organização das categorias temáticas. Obesidade e suas causas, nesta categoria foram
utilizados cinco produções científicas Silva; Monteiro; Filgueira (2014); Carvalho;
Belém; Oda (2017); Gomes; Nascimento (2015); Bomfim et al. (2016); Oliveira; Costa
(2016), conforme a tabela 1.

Nº
1

2

3

4
5

Tabela1: Distribuição dos trabalhos examinados, segundo o título, Autores e Ano de publicação e
objetivos das pesquisas. Lorena, SP. 2018.
Autores e Ano de publicação
Nome do artigo
Objetivos
Silva AC, Monteiro CO, Filgueira
Estudo da Prevalência de
Estudar a prevalência desses distúrbios na
EG. (2014), Vita et Sanitas,
Transtornos Alimentares e
população infantil brasileira.
Trindade-GO.
Obesidade em Crianças
Brasileiras.
Carvalho ARM, Belém MO, Oda
Sobrepeso e Obesidade em
Identificar o perfil antropométrico e os
JY. (2017). Arq. Ciênc. Saúde
alunos de 6-10 anos de
fatores predisponentes da Síndrome
UNIPAR, Umuarama/PR.
Escola Estadual de
Metabólica.
Umuarama/PR.
Gomes MJM, Nascimento EGC.
As Multifacetas do Excesso de Identificar e revisar como as publicações
(2015). Rev. de Atenção à
Peso na Criança: Uma
discutem os fatores influenciadores no
Saúde.
Revisão Sistemática.
aumento de peso nas crianças e propor
possíveis intervenções de enfrentamento.
Bomfim NS et al. (2016). Rev.
Obesidade Infantil: Principais
Descrever sobre as principais causas que
Científica da Escola da Saúde,
Causas e a Importância da
podem influenciar a obesidade infantil e a
ano 5.
Intervenção Nutricional
importância de intervenção nutricional.
Oliveira LFL, Costa CRB. (2016).
Educação Física Escolar e a
Compreender a importância da Educação
Rev. Científica Multidisciplinar
Obesidade Infantil.
Física escolar como fator de prevenção
Núcleo do Conhecimento.
contra a obesidade infantil.
Fonte: Artigos pesquisados em Biblioteca Virtual em Saúde e Scielo, período de 2014 a 2018.

O primeiro trabalho desta categoria Silva; Monteiro; Filgueira, 2014: mostram em
seu trabalho que as preferências alimentares têm início na infância e determinam, em
grande parte dos indivíduos, o hábito alimentar na fase adulta, podendo prevenir ou
desencadear o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT).
Relatam que o hábito alimentar sofre grande influência familiar e social e que a
consequência mais direta relacionada ao hábito inadequado é a obesidade, um
problema de saúde pública que vem crescendo cada vez mais na idade infantil, mas
que atinge todas as fases etárias, tornando-se preocupação mundial e sendo
considerada por alguns autores como uma epidemia nos dias atuais. Consideram
importante uma conscientização dos pais em relação ao comportamento alimentar
transmitido aos filhos e a atenção dada a este tema desde cedo, permitindo a percepção
de possíveis sinais desses distúrbios, uma vez que são difíceis de detectar e, na maioria
das vezes, perceptíveis apenas nos estágios mais avançados.
O segundo trabalho desta categoria Carvalho; Belém; Oda, 2017: conforme os
autores, a obesidade e o sobrepeso vêm crescendo de forma acentuada principalmente
na infância e na adolescência. Destacam que esse aumento está se tornando um grave
problema de saúde pública e, pode-se dizer, uma epidemia mundial. Os autores
acrescentam que no estudo realizado, uma parcela razoável de crianças apresentara
alterações, indicando sobrepeso e obesidade geralmente ocasionados pelos hábitos
alimentares errôneos e a falta de atividade física constante. Ressaltam a importância
de maior incentivo para que haja uma melhora na qualidade e quantidade de atividade
física e também orientações relacionadas à alimentação saudável, evitando que essas
crianças se tornem adultos obesos, podendo então reduzir os riscos de desenvolverem
a Síndrome Metabólica nessa fase da vida, também com a finalidade de evitar
problemas psicológicos gerados pela discriminação relacionada com o excesso de
peso, que podem gerar ansiedade, depressão e até mesmo isolamento social.
Concluem que o envolvimento familiar juntamente com a escola torna-se essencial para
a prevenção e um tratamento da obesidade, com êxito.

No terceiro trabalho desta categoria, Gomes; Nascimento, 2015 os autores
destacam que a obesidade infantil e o excesso de peso na infância e na adolescência
representam um grande problema de saúde pública mundial, e preocupam cada vez
mais seus órgãos responsáveis, devido ao crescimento acelerado de sua prevalência.
Acrescentam que, as consequências da obesidade infantil podem ser vistas em
diversos aspectos da saúde, tanto na infância quanto na fase adulta. Assim, os custos
com a obesidade têm se tornado preocupantes nos últimos anos, visto que apresentam
impacto financeiro no sistema de saúde, e pela perda de produtividade e qualidade de
vida dessas pessoas. Diante do presente estudo, observa-se que a escola, o serviço
de saúde e a família são a tríade basilar do diagnóstico, tratamento e prevenção da
obesidade infantil, visto que se trata de uma doença complexa, crônica, e que exige um
esforço mútuo para que se possa buscar a solução nas intervenções de enfrentamento
desse grave problema de saúde pública.
O quarto trabalho desta categoria Bomfim et al., 2016: segundo os autores, o
presente trabalho possibilitou evidenciar que a obesidade infantil se tornou uma das
doenças pediátricas mais comuns em todo o mundo, considerada um grave problema
de saúde pública no Brasil, onde os índices de desnutrição estão se reduzindo e a
obesidade atingindo proporções epidêmicas em toda as classes sociais. Apontam que
uma criança obesa possui maior probabilidade de vir a desenvolver enfermidades na
sua vida futura, e que, desde a fase infantil, o excesso de peso possibilita o
desenvolvimento de inúmeras patologias. Apontam que entre as principais causas que
podem influenciar a obesidade infantil estão o sedentarismo e hábitos alimentares
inadequados.
O quinto trabalho desta categoria: Oliveira; Costa, 2016: segundo os autores, a
obesidade infantil é um problema de saúde pública que cresce cada vez mais no Brasil,
eleva os gastos públicos, coloca em foco doenças crônicodegenerativas que
anteriormente não eram detectadas em crianças, bem como acarreta transtornos
psicossociais como a ansiedade e a depressão. Através desse estudo foram delineados
diversos posicionamentos sobre o combate e a prevenção da obesidade, sendo
pensamento homogêneo entre os autores que o confronto dos fatores sedentarismo e
má alimentação é a melhor solução. Citam que reduzir o tempo frente à televisão e aos
jogos eletrônicos, bem como escolher lanches saudáveis ao invés de fast-foods, são
condutas que auxiliam na perda do peso excedente. Consideram que conscientizar as
crianças sobre as vantagens de um estilo de vida saudável é papel dos pais, que atuam
juntamente com a escola. Concluem que a criança, ao entender os valores de uma
vida saudável torna-se um adulto também preocupado em preservar sua saúde, sendo
um grande modificador dos hábitos de toda família.
Atividade física e hábito alimentar saudável como fatores de prevenção da
obesidade infantil: nesta categoria foram selecionadas quatro produções científicas
Melo et al. (2017); Bravin et al. (2015); Rica et al. (2018); Almeida et al. (2018), conforme
a tabela 2.

Nº
1

2

3

4

Tabela 2: Distribuição dos trabalhos examinados, segundo o título, Autores e Ano de publicação e
objetivos das pesquisas. Lorena, SP. 2018.
Autores e Ano de publicação
Título
Objetivos
Melo KM et al. (2017). Escola
Anna Nery. Rev. Enferm. Univ.
Federal do Rio de Janeiro,
RJ/Brasil.
Bravin MB et al. (2015). Rev.
Ciênc. Estudos Acadêmicos Med.
nº 4. Univ. Estado Mato GrossoENEMAT (Cáceres).
Rica RL et al. (2018).
Motricidade; Ribeira de Pena,
Edições Desafio Singular.

Influência do comportamento
dos pais durante a refeição e no
excesso de peso na infância.

Avaliar a influência do comportamento
dos pais durante a refeição e no
excesso de peso na infância.

A influência do exercício físico
na obesidade infantil.

Investigar a eficácia da prescrição de
atividade física para crianças com
sobrepeso e obesidade, de acordo com
publicação científica publicada.
Descrever os fatores associados ao
nível de atividade física de
adolescentes de alto nível
socioeconômico e de seus pais.

Fatores associados ao
comportamento em relação ao
nível de atividade física de
adolescentes e pais com alto
nível socioeconômico.
Almeida RL et al. (2018).
Efeito do exercício físico sobre a Verificar os efeitos do exercício físico
SEMIOSES, Rio de Janeiro.
composição corporal em
sobre a composição corporal em
crianças e adolescentes.
crianças e adolescentes.
Fonte: Artigos pesquisados em Biblioteca Virtual em Saúde e Scielo, período de 2014 a 2018.

O primeiro trabalho desta categoria Melo et al., 2017 ressaltam que o
comportamento dos pais durante a refeição pode ter influenciado no índice de massa
corporal dos seus filhos. Apontam que o excesso de peso infantil foi associado ao
comportamento dos pais para o consumo de guloseimas e oferta de refeições
especiais. Os autores esperam que os resultados deste estudo contribuam para o
delineamento de políticas públicas efetivas, para a prevenção da obesidade infantil,
considerando entre os fatores determinantes, o contexto familiar. Acrescentam que,
nesse sentido, as estratégias devem contemplar a influência da família nos hábitos
alimentares infantis.
O segundo trabalho desta categoria Bravin et al., 2015, dizem que a obesidade
infantil é uma doença de grande preocupação pela sua alta prevalência e por ser de
aumento progressivo. Que é vista a partir da quantidade total de gordura, aumentando
assim o risco de complicações, e, de maneira geral, os problemas gerados na infância
refletem-se diretamente na vida adulta. Portanto, relatam que a doença não é só
responsável pelo aumento corporal, mas também pelo aparecimento de diversas
patologias. Apontam que as evidências associam a prática de exercícios físicos à
melhora da composição corporal e à promoção de potencialidades fisiológicas que
envolvem modificações positiva no que diz respeito à promoção de saúde e ao
condicionamento físico. Além disso, dizem que, utilizado como uma das estratégias na
prevenção da obesidade na infância e adolescência, o exercício físico tem papel
adjuvante no tratamento da obesidade, pois o gasto calórico proveniente da atividade
física se mostra como grande aliado na perda de massa corporal.
O terceiro trabalho desta categoria Rica et al., 2018, apontam que os resultados
encontrados no presente estudo demonstram características de influência ao
comportamento dos filhos, sugerindo que filhos de pais ativos possuem maior
quantidade de comportamentos saudáveis que filhos de pais inativos. Os autores
ressaltam que a pesquisa promove a reflexão da importância do entendimento da
relação pais/filhos por professores e pesquisadores, tanto como subsídio na
intervenção para aumentar a participação nas aulas de Educação Física, quanto na

formulação de políticas públicas para o incentivo à prática de atividade física no âmbito
familiar. Apontam que como fator social, a família é um dos maiores influenciadores
para a realização de atividade física na adolescência, podendo colaborar com o
aumento do nível de atividade física na vida diária além de incentivar a redução de
tempo em atividades sedentárias. Acrescentam ainda que a família pode incentivar a
prática de atividades físicas no tempo livre, aumentando a interação entre os membros
da família.
O quarto trabalho desta categoria Almeida et al., 2018 segundo os autores, o
fator que tem mais afetado as crianças e os adolescentes a serem obesos é a
inatividade física, que corrobora com os avanças tecnológicos, fazendo que as crianças
e os adolescentes gastem mais tempo assistindo televisão, jogando vídeo-game, e nos
aparelhos celulares do que fazendo atividades físicas. Apontam que o avanço da
industrialização de alimentos congelados é outro fator a ser levado em conta no
crescimento da obesidade infantojuvenil. Consideram que é importante que haja uma
política de prevenção da obesidade, incentivando uma vida saudável e mais ativa
fisicamente, principalmente nos anos de escolaridade. Para os autores, uma criança
estimulada a ter uma vida saudável na época escolar terá uma probabilidade maior de
se tornar um adolescente e, consequentemente, um adulto saudável consciente sobre
os problemas de sobrepeso, inatividade física e alimentação adequada.
4. CONCLUSÃO
É consenso que a obesidade infantil vem crescendo de forma significativa e que
ela é responsável por várias complicações na infância e na idade adulta. A pesquisa
realizada neste estudo possibilitou evidenciar que a obesidade infantil se tornou uma
das doenças mais comuns em todo o mundo, considerada um grave problema de saúde
pública no Brasil, onde os índices de desnutrição estão se reduzindo e a obesidade
alcançando proporções epidêmicas em todas as classes sociais. Constatou-se que uma
criança obesa tem maior probabilidade de vir a contrair inúmeras doenças na idade
adulta, e que, entre as principais causas que podem influenciar a obesidade infantil
estão o sedentarismo e hábitos alimentares inadequados.
Neste sentido, concluiu-se que a atividade física independentemente do tipo
associado a uma alimentação saudável, mostram-se capazes de promover adaptações
positivas sobre a obesidade infantil, principalmente por atuar na restauração da
homeostase celular e sistema cardiovascular, na melhoria da composição corporal e
também aumento da ativação metabólica. Acredita-se que, com esta pesquisa, além de
termos aprimorado os nossos conhecimentos, possamos ter contribuído com mais um
estudo sobre este tema, bem como com o desenvolvimento de novas pesquisas,
refletindo sobre este assunto tão atual e preocupante a atividade física e a orientação
alimentar como componentes de prevenção à obesidade infantil, e suas complicações.
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RESUMO
O presente artigo tratará de estabelecer uma relação de interdiscursividade entre os livros
clássicos de Graciliano Ramos e de Euclides da Cunha. Apesar de conterem formas de narrativas e
assuntos diferentes, é possível que, ao analisar ambas as obras através do determinismo proposto por
Hippolyte Taine, encontre-se semelhanças na construção dos personagens principais e das
características que, segundo Taine, são essenciais para o entendimento de um indivíduo: Raça, meio
e momento.
Palavras-chave: Graciliano, Euclides, Os Sertões, Angústia, Taine, Determinismo

ABSTRACT
The present article will try to establish an interdiscursivity relation between the classic books of
Graciliano Ramos and Euclides da Cunha. Although they contain different forms of narratives and
subjects, it is possible that in analyzing both works through the determinism proposed by Hippolyte
Taine, we find similarities in the construction of the main characters and characteristics that, according
to taine, are essential for the understanding of an individual: Race, environment and moment.
Keywords: Graciliano, Euclides, Os Sertões, Angústia, Taine, Determinism

1.

INTRODUÇÃO

Desde Demócrito e sua teoria da causalidade das leis da física e que tudo seria
determinado por reações a causas primeiras, de alguma forma deu origem mais tarde
ao Determinismo. Em Os Sertões, Euclides da Cunha divide o livro em três capítulos:
A terra, O homem e A luta, seguindo os conceitos de Taine para construir o
personagem de Antônio Conselheiro. Graciliano Ramos em Angústia também cria seu
personagem principal, Luís da Silva, descrevendo sua trajetória e motivações
utilizando também dos três pilares de Taine, a raça, meio e momento, porém de forma
menos definida e explicita.
1.1 Objetivos Gerais e Específicos
O trabalho foi realizado tendo como viés a Teoria Determinista e todos os
estudos filosóficos e sociais necessários para compor o entendimento desta, com isso
fazer a intertextualidade entre as obras Os Sertões de Euclides da Cunha e Angústia
de Graciliano Ramos. Foi seguido uma ordem cronológica para que a compreensão
ocorra de forma clara e satisfatória.
1- Aprofundar o entendimento dos personagens representado nas obras;
2- Estudar a forma como o meio influencia os personagens;
3- Relacionar e compreender o momento dos personagens;
4- Apresentar a correlação entre os três pontos do determinismo de taine
As obras estudadas têm grande relevância na formação intelectual porque
trabalham a comunicação relacionada ao estudo humano e psíquico dos personagens
por meio da Teoria Determinista. O profissional estará mais apto em contextualizar as
ideias e ações trabalhadas nas obras com o mercado atual, para a partir daí fazer a
diferença no ambiente profissional, pois o seu pensamento será vanguardista, ou seja,
estará à frente dos demais. Estudar a história do homem de modo que se compreenda
o comportamento humano desde antigamente relacionando aos dias atuais. Além
disso, o estudo da terra é um dos fatores determinantes para a construção históricosocial de quem somos hoje, isso comprova a teoria do filósofo Rousseau de que o ser
humano é influenciado pelo meio em que vive.Portanto, a Teoria Determinista de
Taine é crucial para assimilar as ações humanas e consequentemente o modo em
que se vive, sendo material de estudo para o desenvolvimento desse trabalho.
2. METODOLOGIA
Utilizando-se do método de pesquisa qualitativa com a finalidade de analisar as
obras Os Sertões e Angústia a partir da visão determinista de Taine, o objetivo é traçar
uma relação entre esta e aquelas, buscando compreender as personagens das obras
no seu contexto. As fontes de pesquisas primárias serão artigos, dissertações e
relatórios técnicos. Seguidos por livros e artigos de revisão e, em terceiro lugar
bibliotecas e bibliografias. Assim, à partir da pesquisa bibliográfica do estudo
documental. Dados serão levantados buscando relacionar a Teoria Determinista e as
obras em questão. Desta forma, o estudo aprofundado será a base para as relações
entre a ideologia das personagens e seu contexto social e histórico.

3. OS SERTÕES – EUCLIDES DA CUNHA
3.1 Biografia do autor
Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha nasceu em 20 de janeiro de 1866,
nasceu na localidade de Santa Rita do Rio Negro hoje Euclidelândia, município de
Cantagalo (RJ), filho de Manuel Rodrigues Pimenta da Cunha e de Eudóxia Moreira
da Cunha.
Em 1883 Euclides escreve Ondas, seus primeiros versos de juventude, no qual
teceu elogios a primeira fase da Revolução Francesa, com isso já deu os seus
primeiros sinais ao Republicanismo.
Em 1906 toma posse na Academia Brasileira de Letras.
Faleceu em 1909, assassinado na estação da Piedade, subúrbio carioca. O
motivo até hoje não foi desvendado.
3.2 Contextualização da obra
Com base na revista de História e Estudos Culturais de Souza (2010), na obra
Os Sertões, Euclides da Cunha faz uma análise socio gráfica, através da influência de
diversos grandes estudiosos como: Buckle, Taine, Spencer e Darwin.
Souza (2010) afirma que, o livro faz também fortes referências ao cientificismo
positivista de August Comte e uma forte crença segundo a qual o mundo social poderia
ser explicado a partir das forças da natureza.
Souza (2010) diz também que, a obra é dividida em A terra, O homem e A luta,
do mesmo modo que para Hippolyte Taine (1828-1896), o tripé, raça, meio e momento
são cruciais para identificar as características dos grupos sociais.
Na verdade, os pressupostos de Taine haviam contagiado de tal modo a
geração de Euclides da Cunha, como é possível perceber em Araripe Júnior e
Capistrano de Abreu, que seu esquema – “meio, raça e momento” - havia se
transformado numa receita trivial de como escrever a história de um povo ou de uma
nação.
Ele constrói essa relação usando a metáfora como um recurso que explicasse
a dependência que existia entre eles. Durante toda a obra o a natureza é a
metáfora do homem e da guerra. O homem é própria personificação da
natureza. E a natureza a personificação da guerra. Como se um tivesse
condicionado ao outro. A natureza é descrita por ele sobre a ótica das atitudes
humanas dos sertanejos e as cenas da guerra. Isso fica evidente quando ele
personifica na natureza algumas cenas da guerra como “a vegetação com
galhos retorcidos... que lembram coroas de espinhos e cabeças degoladas
que permitem antever o martírio dos sertanejos” (VENTURA, 2003, p. 201).

4. ANGÚSTIA – GRACILIANO RAMOS
4.1 Biografia do autor
Graciliano Ramos de Oliveira, jornalista, cronista, romancista, escritor, cientista
e memorialista do século vinte. Nascido em 27 de outubro de 1892 na cidade de
Quebrangulo, no estado do Alagoas, viveu uma parte de sua juventude em Buíque,
Pernambuco e se mudou com sua família para Palmeira dos Índios, novamente no
estado de Alagoas. Em 1914, já no Rio de janeiro, começa a trabalhar como revisor
de jornais e futuramente volta para Palmeira dos Índios, elege-se prefeito da cidade

em 1927 e renuncia o cargo em 1932. A estreia de Graciliano na literatura foi em 1933
com o livro Caetés, logo em seguida também com o romance São Bernardo em 1934.
O fato ter passado grande parte de sua vida no sertão nordestino, refletiu
diretamente em suas obras, sempre focadas em críticas e problemas sociais no
Nordeste. Em 1935 Graciliano é acusado de participar de movimentos comunistas e
é mandado para o Rio de Janeiro, onde ficou preso, durante os dez meses de cárcere,
Graciliano produz diversas e renomadas obras e é neste contexto que o livro Angústia,
em 1936, é criado, juntamente a Vidas Secas, em 1938, que por muitos é sua melhor
obra, Dois Dedos em 1945, Memórias do Cárcere de 1953, dentre outras.
4.2 Modernismo e Ramos
Segundo Guimarães (1982, p.3) o modernismo “[...] representa na história da
literatura um momento que corresponderia à consciência de uma ruptura total.”
Compreende-se desta forma que, o modernismo é um movimento criado para
romper com o tradicionalismo imposto aos escritores, pintores e outros artistas da
época, caracterizado pela liberdade estética, marcado pelo regionalismo, prosas e
ficcionismo, com o intuito de criar uma arte revolucionária e o surgimento de novas
influências no Brasil.
Graciliano revolucionou em sua época, durante a segunda fase do modernismo,
ao produzir textos com narrativas densas, pesadas e até mesmo pessimistas, com
enfoque nas críticas sociais, fora dos padrões antes impostos aos escritores.
Graciliano Ramos possuía características próprias na escrita e usava de
métodos não convencionais em seu modo de escrever.
Sua produção literária se caracteriza pelo rigoroso cuidado com a linguagem
[...] densa construção psicológica das personagens e capacidade de
descrever o ambiente, as relações sociais, políticas e a natureza do Nordeste
em um estilo enxuto, preciso e extremamente contundente. BARBOSA (2009,
p.128)

5. DETERMINISMO E TAINE
Os conceitos presentes no livro O Livre-Arbítrio (1995), escrito por Agostinho,
foi ao longo dos anos ganhando a “simpatia” de alguns e, por outro lado contestados
por outros. A Teoria Determinista vai contra esta formulação de liberdade de escolha,
para ela o homem é um resultado de fatores dos quais ele não pode escapar (LIMA,
2012).
O dicionário Houaiss (2008, p. 246), define Determinismo como “teoria segundo
a qual no universo tudo decorre de uma relação de causa e efeito”. Basicamente podese postular que os eventos que ocorrem no mundo são dependentes de outros
eventos segundo o Determinismo (STRAPASSON; DITTRICH, 2011).
A Teoria filosófica Determinista surgiu no século XIX. Foi difundida por
Hippolyte Adolf Taine (1828-1893), crítico literário, filósofo e historiador (LIMA, 2012).
Segundo Aranha e Martins (2009) Taine foi um dos discípulos de Comte e, suas leis
da sociologia explicaria toda a vida humana e social
Taine acreditava que os comportamentos dos seres humanos eram
determinados por três fatores: a raça, o meio e o momento histórico. A raça representa
a biologia e seus caracteres hereditários, determinantes do comportamento. O meio

demonstra os fatores geográficos aos quais o indivíduo é submetido (clima,
ocupações e ambiente sociocultural). E, por fim, o momento faz do indivíduo um fruto
da época que vive, estando condicionado a uma forma de pensar (ARANHA;
MARTINS, 2009).
Seguindo essa linha de raciocínio, se o determinismo é a tese que defende
que os eventos são passíveis de explicação pela ciência, o indeterminismo
negaria a possibilidade de explicação científica. Eventos indeterminados não
seriam passíveis de explicação. Sendo assim, a busca de uma explicação
científica estaria fadada ao fracasso. (LAURENTI, 2009, p. 105)

Aranha e Martins (2009) explicam que não partindo do pressuposto do
determinismo, seria impossível para a ciência estabelecer qualquer lei. Portanto,
embora contestada pelo indeterminismo, a Teoria Determinista se faz necessária para
o estudo da ciência.
As leis do movimento de Newton, por exemplo, têm um caráter determinista.
Talvez recordemos da física que aprendemos na escola secundária que estas
leis não usam o conceito de probabilidade. [...] Logo, como a teoria de Newton
é determinista, a ideia é que o comportamento dos seres vivos e das criaturas
com mentes deve ter um caráter determinista. A ideia envolvida nesta tese
newtoniana generalizada é que o “determinismo se propaga aos níveis
superiores” (SOBER, 2005, p. 5)

O Determinismo foi influenciou também a psicologia e a literatura naturalista.
Strapasson e Dittrich (2011) explicam que para avaliar um evento psicológico deve-se
mostrar uma relação entre este evento com os demais eventos do mundo. Não seria
possível uma ciência psicológica, se não houvessem para os eventos psicológicos,
determinantes.
Para a literatura naturalista, a contribuição determinista trouxe uma modificação
na forma que os personagens eram retratados
[...] a estética naturalista oferece inúmeros exemplos da tentativa de explicar
o comportamento humano como decorrente de fatores determinantes [...]
Émile Zola, romancista francês, afirmou: “O romance experimental é uma
consequência da evolução científica do século; cabe-lhe continuar e
completar a fisiologia...; ele substitui o estudo do homem abstrato, do homem
metafísico pelo estudo do homem natural, submetido às leis físico-químicas
e determinado pelas influências do meio”. (ARANHA; MARTINS, 2009, p.
343, 344).

O Determinismo, contrapondo o livre-arbítrio e a teoria indeterminista e,
fortalecido pela Teoria de Newton influenciou outras ciências. Na literatura naturalista
“[...]os personagens passaram a ser retratados como pessoas comuns, com defeitos
e imperfeições como os da vida real” (LIMA, 2012, p. 5). Ao longo deste trabalho se
observará como a Teoria Determinista influenciou também as obras Os Sertões e
Angústia.
6. Determinismo de Taine em Angústia E Os Sertões
O meio é o primeiro capítulo do livro de Cunha, batizado de A terra, onde o
autor faz um estudo geográfico do cenário onde se situa sua narrativa, passando por
todos os solos brasileiros e chegando ao sertão desértico dos seus acontecimentos.
Euclides o faz pois como segue o conceito determinista, acredita que as atitudes e

condições de seu personagem estão diretamente conectados com o meio no qual se
encontra. Em Angústia, o meio não é o foco da história, mas assim como em Os
Sertões o personagem principal, Luís da Silva é compelido a deixar sua terra devido
à seca que a assola, levado a encontrar um centro urbano que é determinante para
todo o desenrolar de sua trajetória.
Mais que usar a divisão de Taine para separar seu compêndio em A Terra, O
Homem e A Luta (meio-ambiente, raça e momento histórico), Euclides leva o
seu leitor brasileiro, mesmo o contemporâneo, a uma expedição para o
interior de sua nacionalidade. Seu torpor e dificuldades ao vislumbrar a
paisagem e o mesmo sentimento ao se deparar com a comunidade que lá
habitava são repassados ao leitor por meio de estratégias literárias, como as
antíteses, provocadas pelo contraste entre o conhecimento pré-estabelecido
e a realidade, e a mimesis, que busca em imagens estonteantes a análise
pretendida da situação. (SCHÄFER, 2001, p.21)

A segunda parte da obra de Cunha é “O homem” que na divisão de Taine seria
“a raça”. Neste capitulo o autor faz um estudo antropológico do homem brasileiro de
suas diferentes regiões, nela suas origens, cultura etc. O foco para descrever Antônio
é o homem sertanejo, advindo da secura nordestina, com todas as suas
características e complexidades. Cunha neste capitulo utiliza-se de Taine mais do que
em outros capítulos, sendo ele uma análise do que define o indivíduo como ser. Em
Angústia, Luís da Silva volta no tempo em suas memórias para o lugar de sua origem,
entende-se que o intuito desta narração de Graciliano seja contar a importante parte
do que torna Luís o homem que chega a cidade grande e que realiza os atos contidos
na história. O autor desprende um grande tempo nessas digressões do personagem
para reafirmar a origem sertaneja de Luís, levando a acreditar que se dá uma grande
importância para a “raça” como justificativa narrativa, como um fator determinante
para Luís e seu destino.
Os ambientes são revisitados por meio de digressões, recurso utilizado para
indicar a suspensão da história em seu decurso temporal para que o narrador
descreva os espaços físicos. Esses espaços constituem a já mencionada
fazenda de seu avô, o poço da pedra repleto de cobras, a escola triste do
mestre Antônio Justino, a vila perdida no alto da serra. A maioria dos
acontecimentos relembrados por Luís da Silva ocorre neste último espaço.
Boa parte desses retornos acontecem nas viagens de bonde, quando ele está
retornando da repartição onde trabalha. À medida que o carro se desloca pela
cidade, o próprio Luís da Silva também se desloca no espaço e no tempo,
dirigindo-se ao seu munícipio sertanejo de sua infância. (VALE, 2016, p.100)

A terceira parte de Os Sertões é separada para o conflito do personagem
Antônio Conselheiro, a batalha para manter sua sociedade quase anarquista contra
os ataques do estado brasileiro. A luta que vive Conselheiro é o momento que o faz
ser quem é, o personagem messiânico, líder dos oprimidos pelo estado e pela seca,
em busca não só da mera sobrevivência, mas de uma vida melhor para si próprio e
para seus fiéis seguidores dispostos a morrer e matar pela causa. Já Luís traz em seu
“momento” a rivalidade com Julião Tavares por ter “roubado” e engravidado sua
prometida Marina. Segundo Ferreira (2005), no romance de Graciliano pode-se
entender a luta de Luís contra Julião como uma luta política, uma batalha de classes
com privilégios e forças discrepantes, assim como Conselheiro contra o estado,

guardadas as devidas proporções. Julião representa a burguesia privilegiada,
abastada e com seu desprezo pelo proletário, atualizando a discussão poderia
classificar Julião como representante da direita do espectro político, enquanto Luís
seria à esquerda, o proletário injustiçado, vivendo ao lado dos ratos enquanto perde
para Julião, apenas expressando seu desejo de revolução de classes em suas ideias.
Pode-se dizer então que ambos os personagens de Cunha e Ramos travam uma
batalha essencialmente política.
Nesse viés sociológico/político, o crime que Luís da Silva alega ter cometido
é entendido como um gesto revolucionário: o protagonista, assassinado seu
rival, estaria destruindo a figura do burguês, representada por Julião Tavares.
Assim, o crime estaria diretamente vinculado à luta de classes, constituindose como uma alegoria política da revolução comunista. (FERREIRA, 2005,
p.9)

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entende-se, portanto que após a análise crítica dos livros Angústia e Os
Sertões, é possível encontrar uma interdiscursividade entre estas obras, sendo ambas
influenciadas pelo determinismo do filósofo francês Hippolyte Taine. Apesar de
diferentes em formato, narrativa, autor e época, os dois livros seguem um modelo de
desenvolvimento narrativo de personagens buscando explicar o que os determina
como agentes dos fatos discorridos durante as histórias.
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RESUMO
O artigo visa minudenciar os avanços que a educação desfrutou e suas novas metodologias,
bem como analisar os métodos de ensino e como funciona suas aplicações. O método tradicional é um
ensino passivo, em que o professor é único responsável pela transmissão do conteúdo, sendo de total
responsabilidade do estudante acompanhar o desenvolvimento da matéria. Contudo, a eficácia desse
método passou a ser questionada, e alguns educadores, como Paulo Freire, aplicaram um modo de
ensino ativo. O método crítico, além de desenvolver os conhecimentos didáticos, emprega a filosofia
positivista. A história mostra que a educação escolar no Brasil nunca foi considerada como prioridade
nacional: ela serviu apenas a uma determinada camada social, em detrimento das outras camadas da
sociedade que permaneceram iletradas e sem acesso à escola.
Palavras-chave: método, ensino, didáticos, passivo, ativo.

ABSTRACT
The article aims to look at the advances that education has enjoyed and its new methodologies,
as well as to analyze teaching methods and how their applications work. The traditional method is
passive teaching, in which the teacher is solely responsible for the transmission of the content, and it is
the student's responsibility to follow the development of the subject. However, the effectiveness of this
method was questioned, and some educators, such as Paulo Freire, applied an active teaching mode.
The critical method, besides developing the didactic knowledge, employs the positivista philosophy.
History shows that school education in Brazil has never been considered a national priority: it served
only a certain social layer, to the detriment of other layers of society that remained illiterate and without
access to school.
Keywords: method, teaching, didactic, passive, active.

1.

INTRODUÇÃO

O artigo aponta o método crítico que é utilizado por instituições privadas, que
em correlação em escolas públicas (federais / municipais) o modo que estabelece é o
tradicional. Com o intuito de propagar o método crítico e interferir na forma que as
pessoas julgam a transmissão de conhecimento nas escolas brasileiras. A base
curricular comum está em processo de mudanças, o governo ofereceu pesquisas para
assim toda a população possa participar das modificações vigentes, o infortúnio é que
o compartilhamento de conhecimento predominante nas escolas brasileiras é o
clássico, que se organiza com o conhecimento centralizado no professor. A mesma,
ainda que encarnada deste outro ângulo, que se encontra, por exemplo, em quem
escreve, quando identifica a possível qualidade de seu trabalho, ou não, com a
quantidade de páginas escritas, (FREIRE, 1981, p.27). Com a finalidade de
fundamentar e auxiliar o presente trabalho utiliza-se de resultados obtidos através de
pesquisas realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP) com dados de 2016.
2. METODOLOGIA
A pesquisa é exploratória de cunho bibliográfico. Foram utilizadas pesquisas
quantitativas já aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais, Anísio Teixeira (INEP), vinculada ao Ministério da Educação (MEC),
baseados em dados de 2016. As indagações feitas na pesquisa, tem como objetivo
facilitar, para enaltecer os tipos de metodologias usados em cada educandário.
Serão exibidos duas espécimes de metodologias sendo elas a metodologia
crítica e tradicional bem como suas evoluções constantes na educação.
3. REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 Histórico do Sistema Educacional Brasileiro
O Sistema Educacional é a forma de organização e regulamentação do ensino
brasileiro, atualmente regulamentado pela Constituição Federal de 1988, com a
Emenda Constitucional n.º 14, de 1996 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), instituída pela lei nº 9394, de 1996.
Os analistas da educação brasileira afirmam que somente no final do Império e
começo da República delineia-se uma política educacional estatal, fruto do
fortalecimento do Estado. Até então, a política educacional era feita quase que
exclusivamente no âmbito da sociedade civil, pela Igreja Católica. Durante a Colônia
(1500-1822), a educação assegurava o domínio dos portugueses sobre os índios e os
negros escravos.
Faltava para sua execução, além de uma infra-estrutura institucional que
pudesse assegurar-lhe a implantação, o apoio político das elites, que viam
nas idéias do reformador uma ameaça perigosa à formação da juventude,
cuja educação vinha, até então, sendo pautada nos valores e padrões da
velha mentalidade aristocrático-rural (ROMANELLI, 1978, p. 42).

No final deste período e durante o Império (1822-1889), delineia-se uma
estrutura de classes, e a educação, além de reproduzir a ideologia, passa a reproduzir

também a estrutura de classes. A partir da Primeira República (1889- 1930), ela passa
a ser paulatinamente valorizada como instrumento de reprodução das relações de
produção (Freitag, s.d.).
Do ponto de vista cultural e pedagógico, a República foi uma revolução que
abortou e que, contentando-se com a mudança do regime, não teve o
pensamento ou a decisão de realizar uma transformação radical no sistema
de ensino para provocar uma renovação intelectual das elites culturais e
políticas, necessárias às novas instituições democráticas (AZEVEDO, 1953,
p. 134)".

Até os anos 20, a educação brasileira comportou-se como um instrumento de
mobilidade social. Os estratos que detinham o poder econômico e político
utilizavamna como distintivo de classe. As camadas médias procuravam-na como a
principal via de ascensão social, prestígio e integração com os estratos dominantes.
Nesta sociedade, ainda não havia uma função educadora para os níveis médio e
primário, razão pela qual eles não mereceram atenção do Estado, senão formalmente.
A oferta de escola média, por exemplo, era incipiente, restringindo-se, praticamente,
a algumas iniciativas do setor privado (Romanelli, 1983).
Na transição de uma sociedade oligárquica para urbano-industrial, redefiniramse as estruturas de poder, e o esforço para a industrialização resultou em mudanças
substantivas na educação. Foi criado o Ministério da Educação e Saúde, em 1930;
estruturou-se a universidade pela fusão de várias instituições isoladas de ensino
superior; criou-se o sistema nacional de ensino, até então inexistente. A Constituição
de 1934 foi a primeira a estabelecer a necessidade de laboração de um Plano
Nacional de Educação que coordenasse e supervisionasse as atividades de ensino
em todos os níveis. Foram regulamentadas as formas de financiamento do ensino
oficial em cotas fixas para a Federação, os Estados e os Municípios, fixando-se ainda
as competências dos respectivos níveis administrativos.
Implantou-se a gratuidade OEI – Ministério da Educação de Brasil 21 Sistema
Educativo Nacional de Brasil e obrigatoriedade do ensino primário, e o ensino religioso
tornou-se optativo. Parte dessa legislação foi absorvida pela Constituição de 1937, na
qual estiveram presentes dois novos parâmetros: o ensino profissionalizante e a
obrigação das indústrias e dos sindicatos de criarem escolas de aprendizagem, na
sua área de especialidade, para os filhos de seus funcionários ou sindicalizados. Foi
ainda em 1937 que se declarou obrigatória a introdução da educação moral e política
nos currículos.
Quanto ao ensino industrial, de grau médio, estruturado, pela primeira vez,
em conjunto, estabeleceu que os cursos industriais estavam classificados em
dois ciclos. O primeiro, por quatro anos - são os cursos industriais básicos,
nas escolas industriais, e que formam artífices especializados -e o segundo,
com três anos, nas escolas técnicas - são os cursos técnicos para a formação
de técnicos especializados.Previa também, os cursos de mestria, de dois
anos, e estágio correspondente aos cursos industriais básicos e cursos
pedagógicos na indústria, de um ano, para preparo de professores e
administradores. Estabeleceu, ainda, a denominação de escolas artesanais,
às escolas mantidas pelos estados. (RIBEIRO, 1981, p.137)

Portanto, paulatinamente, a sociedade brasileira passou a tomar consciência
da importância estratégica da educação para assegurar e consolidar as mudanças

econômicas e políticas que estavam sendo empreendidas. Assim, em 1933, as
escolas primárias contavam com 21.726 estabelecimentos de ensino oficiais
(estaduais e municipais) e 6.044 particulares (inclusive os confessionais). Em 1945,
são 33.423 e 5.908, respectivamente.
Quanto às matrículas, eram de 1.739.613 na rede oficial e 368.006 na rede
particular, em 1933. Em 1945, esses números haviam se alterado, respectivamente,
para 2.740.755 e 498.085 (Sinopse Retrospectiva do Ensino no Brasil, SEEC/MEC,
s.d., citado por Freitas, s.d., p. 45). Do início até meados do século 20, uma grande
parte dos brasileiros ainda era analfabeta. Em 1900, a população brasileira era da
ordem de 17.438.434, sendo que 65,3% daqueles que tinham quinze anos ou mais
não sabiam ler e escrever. Em 1950, a população havia crescido para 51.944.397
habitantes, e a metade dos que tinham, no mínimo, quinze anos, era analfabeta. O
que se verifica é que a intensificação do processo de urbanização e o crescimento
demográfico, combinados com o crescimento da renda per capita, foram
acompanhados pela diminuição da taxa de analfabetismo (tabela 15).
Assim, a urbanização e a industrialização foram fatores que influenciaram a
escolarização da população, pois, entre os anos de 1920 e 1940, a taxa de
urbanização dobrou e o analfabetismo sofreu uma sensível queda.
Ademais, levando-se em conta a evolução da população ao longo do período,
verifica-se que a sociedade brasileira empreendeu um significativo esforço para
diminuir o número de seus analfabetos – uma tarefa que será intensificada nos anos
posteriores.
3.2 Método Tradicional
A evolução na educação não é hodiernamente, ela vem se estabelecendo
desde a década de 80 com métodos críticos, tradicionais, estudo dos meios entre
outros. Essa interpelação tem o intuito de como propriamente dito utilizar em salas de
aulas um método mais tradicional entre discentes e docentes, que se baseia em dar
destaque no conteúdo e com uma espécie de ensino padrão, onde o ponto principal é
a transmissão de conteúdo.
Proposta de educação centrada no professor, cuja função é vigiar,
aconselhar, corrigir e ensinar a matéria através de aulas expositivas, ficando
a cargo dos alunos prestar atenção e realizar exercícios repetitivos para
gravar e reproduzir a matéria dada. Na pedagogia tradicional, a metodologia
baseia-se na exposição oral dos conteúdos, seguindo passos prédeterminados e fixos para todo e qualquer contexto escolar. (Takuno,2001,
S/P)

O método tradicional se manteve por muito tempo dentro das escolas
brasileiras seja ela pública ou privada, ele teve e ainda tem grande espaço por ter sido
um dos grandes métodos de ensino presentes no mercado. Com o avanço das
metodologias e o surgimento de novas, a abordagem tradicional de ensino passou a
ser contraditada, fazendo com que algumas instituições de ensino optassem por
outras abordagens.

O caminho cultural em direção ao saber é o mesmo para todos os alunos,
desde que se esforcem. Assim, os menos capazes devem lutar para superar
as dificuldades e conquistar um lugar junto aos mais capazes. Caso não
consigam, devem procurar um ensino mais profissionalizante. (GÔNGORA.
1985, p. 23).

3.3 Método crítico
O método crítico vem com o propósito de compartilhar o saber, analisando os
conteúdos expostos em sala de aula, perscrutando e trazendo para a realidade
daquela comunidade. A formação do aluno não é somente a acadêmica, o modo de
pensar e questionar é aplicado em classe.
O mito da neutralidade da educação, que leva à negação da natureza política
do processo educativo e a tomá-la como um quefazer puro, em que nos
engajamos a serviço da humanidade entendida como uma abstração, é o
ponto de partida para compreendermos as diferenças fundamentais entre
uma prática ingênua, uma prática astuta e outra crítica. (FREIRE,1981, p.34)

A corrente crítico - social não abona as disciplinas, esse modelo vem para
ampliar o conhecimento do aluno em sua vivências, tornando-o apto para tomar suas
próprias decisões acadêmicas, políticas e sociais.
Do ponto de vista crítico, é tão impossível negar a natureza política do
processo educativo quanto negar o caráter educativo do ato político. Isso não
significa, porém, que a natureza política do processo educativo e o caráter
educativo do ato político esgotem a compreensão daquele e deste ato.
(FREIRE,1981, p.34)

A ideia de que o ser humano somente existe e não vive vem para ser quebrada
com a perspectiva freireana. Os indivíduos inseridos no meio da sociedade emitem
opiniões e esses pontos de vistas são desenvolvidos na escola, no processo de fazer
julgamentos fundamentados.
É que todo partido político é sempre educador e, como tal, sua proposta
política vai ganhando carne ou não na relação entre os atos de denunciar e
de anunciar. (FREIRE,1981, p.35)

4. RESULTADO
A pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), com intuito de minudenciar o censo escolar da educação
brasileira de 2016, exibe que 21,5% dos brasileiros frequentam colégios particulares
que desempenham metodologias baseados nas teorias de Paulo Freire, que é
espelhado na ideia que os sentimentos e opiniões dos alunos devem ser levados em
conta para a transmissão do conhecimento e da construção da confiança do mesmo
consigo.
As instituições federais, municipais e estaduais apresentam respectivamente
que 0,4%, 61,7% e 16,5% dos brasilienses que as frequentam nas devidas ordens. A
forma de transmissão do estudo é fundamentada nas estratégias tradicionais que

consistem em que o ensino é centralizado no professor onde o aluno tem metas a
cumprir e que são verificados por meio de avaliações.

Fonte: INEP (Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
É de suma importância que se conheça antigas e novas práticas de ensino,
realizando uma comparação de qual foi mais eficaz ao longo da História para que se
aplique nas atuais escolas, aperfeiçoando o aprendizado. Contudo, o estudante e o
profissional devem se sentir confortáveis com o método aplicado.
Técnicas tradicionais exigem que o aluno aprenda a respeitar figuras de
autoridade, não ensinando o mesmo a julgar, fundamentar, estudar e analisar as
situações na realidade, baseado em conceitos e pesquisas. Nesse caso o discente é
agente passivo no processo de ensino-aprendizagem. Com as mudanças a partir da
metodologia freireana deparamos com um processo onde a aprendizagem é
significativa, o aluno como transformador do processo, inserido no contexto social e
político, realizando a transformação literal e a cidadania.
Os avanços tecnológicos alteram o mercado de trabalho. Ensinos como o
método crítico prepara o aluno para essa alternância, ensinando-lhe a autonomia
necessária para o crescimento profissional e pessoal. Portanto, métodos ativos
desenvolvem outras áreas de conhecimento do aluno, trabalhando e destacando odos
os tipos de inteligência, pois incorpora novas práticas, com flexibilidade e novação.

REFERÊNCIAS
SANTANA Ana, Lucia Disponível em:
<https://www.infoescola.com/pedagogia/metodo-de-educacaocritico-social/>. Acesso
em: 15 de setembro de 2018.
Marilia Gabriela de Menezes*, Maria Eliete Santiago Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/pp/v25n3/v25n3a03.pdf> Acesso em: 14 de setembro de
2018.
FREIRE, Paulo Freire. A importância do ato de ler: em três artigos que se
completam. São Paulo: Cortez, 2011. 102 p.
RAMAL, Andrea Ramal, Disponivel em: <http://g1.globo.com/educacao/blog/andrea
amal/post/entenda-diferenca-entre-os-metodos-escolares.html> Acesso em: 15 de
setembro de 2018.
SÁ, Robson, Disponível em:<https://www.infoescola.com/pedagogia/concepcaopedagogica-tradicional/>: Acesso em: 17 de setembro de 2018.
TATIANE e Lívia, Disponível em:
<http://blogletrasepedagogia.blogspot.com/p/derneval-saviani.html>. Acesso em: 19
de setembro de 2018.
TAKUNO, Ebenezer de Menezes, Disponível em:
<http://www.educabrasil.com.br/pedagogia-tradicional/>. Acesso em: 20 de setembro
de 2018.
DESCONHECIDO, Disponível em: <https://gravidez.online/metodo-de-ensinotradicional/. Acesso em: 20 de setembro de 2018.
AZEVEDO, F. A Cultura Brasileira, 3a. Edição, Tomo III. São Paulo, Editora
Melhoramentos, 1953. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0103863X199300010000300001&lng=en. Acesso em: 23 de setembro de 2018
DESCONHECIDO. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103863X1993000100003>. Acesso em: 23 de setembro de 2018.
ARAUJO, José Carlos Souza Araujo - UNIUBE/UFU. Disponível em:
<http://www.anped.org.br/sites/default/files/trabalho-gt02-4216.pdf>. Acesso em 22
de setembro de 2018.

PRAÇA LITERÁRIA: FLORESCER DA LEITURA
Roselayne Laura dos Santos
Cristina Aparecida Lino de Paiva
Ana Lúcia Correa Pinto
João Bosco Rodrigues de Oliveira

RESUMO
O artigo aborda a relevância de projetos e atividades relacionados à cultura, à extensão
universitária e ao envolvimento da biblioteca universitária como protagonista por ser, além de um
espaço de acervos e tecnologias, um espaço acadêmico, social e de disseminação cultural. Ratifica a
competência do profissional bibliotecário em buscar práticas que inovam a biblioteca, para que essa se
torne cada vez mais dinâmica, aberta, atrativa, convidativa, atual e imprescindível à sociedade.
Apresenta o projeto de extensão denominado “Praça Literária: florescer da Leitura” com o objetivo
principal de proporcionar o incentivo à leitura em ambientes abertos diferenciados para a comunidade
externa da Universidade. Considera que não são necessárias práticas exorbitantes para a realização
de projetos culturais, o que se espera é a iniciativa em inovar e o comprometimento profissional
bibliotecário e de sua equipe em fazer dessa prática uma constante que expande a unidade
informacional dos limites arquitetônicos.
Palavras-chave: Ação cultural; biblioteca universitária; profissional bibliotecário.

ABSTRACT
The article discusses the relevance of projects and activities related to culture, university
extension and the involvement of the university library as a protagonist because it´s, besides a space
of collections and technologies, an academic space, social and cultural dissemination. It ratifies the
competence of the librarian to seek practices that innovate the library, so that it becomes more and
more dynamic, open, attractive, inviting, current and indispensable to society. It presents the extension
project denominated "Literary Square: flourishing of the reading" with the main objective of providing the
incentive to the reading in open environments differentiated for the external community of the University.
It considers that exorbitant practices aren´t necessary for the accomplishment of cultural projects, what´s
expected is the initiative in innovating and the professional commitment of librarian and of its team in
making of this practice a constant that expands the informational unit of the architectural limits.
Keywords: Cultural action; university library; professional librarian.

1.

INTRODUÇÃO

As bibliotecas constantemente ampliam seu conceito em virtude da
denominação retrógada de “prédios que guardam livros”, pois deixam de ser o
“espaço” onde estão reunidos livros e/ou revistas científicas impressas de acesso à
informação e ao conhecimento em múltiplos formatos. Entender o que é ação cultural
faz parte do processo para desenvolver atividades que serão relevantes no contexto
da biblioteca.
Milanesi (2002) afirma que ação cultural compreende atividades culturais e de
lazer ofertadas pelas bibliotecas como teatro, cinema, cursos, música, dentre outras.
São informações que se apoiam em suportes diferentes do convencional, mas que
igualmente colaboram para a formação do indivíduo, pois a Ação cultural pode ser
educativa, informativa, complementar e lúdica, porque a biblioteca tem compromisso
pedagógico, científico e também cultural.
Ações culturais realizadas pela biblioteca contribuem para ampliar sua
visibilidade e sua relevância para sociedade, além de apresentar o profissional
bibliotecário como mediador e agente cultural. A atuação do profissional da
informação, em particular na biblioteca universitária, deve apoiar as atividades de
ensino, pesquisa e extensão dentro da universidade e, assim, comprometer-se com o
desenvolvimento da sociedade, pois o conhecimento poder ser transmitido em outros
suportes além do bibliográfico.
Espera-se com esse artigo mostrar o quanto a atuação do bibliotecário
proporciona a valorização e transformação do espaço sociocultural da comunidade a
qual atende ao promover tanto o consumo quanto a produção de cultura.
2.

JUSTIFICATIVA

A missão do profissional bibliotecário é melhorar a sociedade ao facilitar a
criação do conhecimento nas comunidades, independente da tipologia da unidade
informacional (pública, comunitária, universitária, escolar, empresarial, especializada).
Essa “inquietação” em querer fazer a diferença e dispor seus conhecimentos
além da Instituição que pertence, reflete na biblioteca, pois a torna ativa e proativa, e
na comunidade externa em que está inserida.
Failla (2016) apresenta índices alarmantes, como: “Para 67% da população,
não houve uma pessoa que incentivasse a leitura em sua trajetória. Dos 33% que
tiveram alguma influência, a mãe, ou representante do sexo feminino, foi a principal
responsável (11%), seguida pelo professor (7%)”;
A mesma pesquisa ainda apresenta que adolescentes entre 11 e 13 anos são
os que mais leem por gosto (42%), seguidos por crianças de 5 a 10 anos (40%).
Diante dessa constatação e ser um profissional da informação, como não tomar
pra si, parte da responsabilidade de transformar e promover mudanças significativas
em prol da formação cultural e intelectual de uma comunidade, com iniciativas, a
princípio simples, entretanto, que podem influenciar uma criança, um adolescente, um
adulto?

3.

OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral
Proporcionar o incentivo à leitura em ambientes abertos diferenciados do
espaço físico da biblioteca para a comunidade externa da Universidade independente
da faixa etária.
3.2 Objetivos Específicos
a) Estabelecer parceria entre as Bibliotecas Universitárias da cidade de
Lorena/SP: Centro Universitário Teresa D´Ávila (UNIFATEA), Centro
Universitário Salesiano São Paulo (UNISAL) e Escola de Engenharia de Lorena
(EEL/USP);
b) Inserir as Bibliotecas Universitárias das Instituições de Ensino Superior (IES) à
comunidade lorenense através de atividades voltadas ao incentivo à leitura e
formação de leitores: “Varal de Poesia e de Poemas”, “Declamação de poemas
e poesias”, “Eu e a Leitura: experiência de um leitor (a)”, “Momento com o
Autor”, entre outras atividades de produção literária livre.
4.
REFERENCIAL TEÓRICO
4.1 Biblioteca Universitária
A biblioteca universitária é parte relevante de toda instituição de ensino e
pesquisa e cada vez mais, coloca-se entre seus objetivos a tarefa de favorecer um
novo ambiente em virtude das necessidades da comunidade acadêmica, que
contribuem para o desenvolvimento da qualidade das universidades, de modo geral.
Em Tarapanoff (1984) a biblioteca universitária é parte do resultado da
sociedade na qual opera, refletindo as características gerais do país – o seu grau de
desenvolvimento, sua tradição cultural, seus problemas e prioridades sócioeconômicas.
Desse modo, convém à biblioteca universitária compartilhar da
responsabilidade da prestação de serviços de informação, visto que possui a
incumbência de promover o acesso e utilização de fontes de informação pelos
docentes e discentes, como suporte ao ensino, à pesquisa e à extensão, portanto
deve maximizar do uso dos recursos informacionais de que dispõe, para o maior
número de usuários.
A tecnologia tem ocasionado importantes mudanças na realidade da
biblioteca universitária e nos serviços de informação, principalmente nas atividades
de controle de inventário, nas funções de circulação e serviços técnicos, e nas
atividades associadas com a recuperação de assunto. Entretanto, não se deve
permitir que o lado humanista da biblioteca e o seu comprometimento com a
sociedade seja colocado em segundo plano.
A biblioteca universitária é um setor informacional e deve ser reconhecido
como indispensável na formação do aluno, ser promotora do conhecimento
socialmente construído, e, sobretudo ser um espaço favorável para a produção de
ideias. Nos moldes esperados, ela deve ultrapassar os limites físicos da universidade,
em decorrência das atividades de extensão da universidade e da própria biblioteca
em prol da sociedade.

4.2 Profissional Bibliotecário
Ao profissional bibliotecário compete a capacidade de penetrar nos quadros
sociais e culturais, de ampliar as ações e aspirações dos indivíduos, de oferecer
subsídios que permitam ao indivíduo se posicionar frente aos problemas sociais com
habilidade comprometida com o bem coletivo. Ao se destacar como mediador, por
canalizar elementos de cultura como condição de superação desse intelectual
tradicional; esse modo de entender o fazer biblioteconômico requer uma superação
da visão do profissional passivo para uma postura proativa.
Para Sanches e Rio (2010) o bibliotecário é mediador no contexto cultural e
para que essa participação aconteça o ponto de partida é a tomada de consciência de
seu papel crítico científico e porque não dizer revolucionário.
O profissional que atua na biblioteca universitária ao se preparar como um
agente causador de ações de interferência propícia um espaço promotor da formação
da autonomia do indivíduo. Criando espaços de informação que potencialize no
indivíduo clareza dos conceitos que atuaram e atuam como fatores condicionantes de
sua personalidade sociocultural, o bibliotecário disponibiliza recursos cognitivos que
permitam a revisão criteriosa dos princípios constituintes dos valores que orientam
sua ação individual no social.
Esse profissional como agente cultural revela uma nova imagem que deixa de
ser apenas um técnico em organizar informação para ser um profissional capaz de
influenciar, instigar, perturbar e provocar nos usuários e participantes dos eventos
cada vez mais o hábito da leitura, seja para estudo, lazer, crescimento pessoal ou
profissional. Ele não é mais um profissional passivo, tem uma postura comprometida
com a comunidade fazendo que seu ramo de atividade seja reconhecido socialmente
por sua relevância.
Flusser (1982) alega que para a unidade informacional exercer uma ação
cultural libertadora, é preciso que a formação do bibliotecário como agente cultural,
dê-se basicamente em três eixos complementares: a formação técnica, a humanista
e a prática e assim, ela firma-se como em um instrumento dinâmico, dialógico e
inovador.
Conforme Modesto (2011):
O desempenho profissional está baseado na inovação. A inovação precisa
estar estimulada em todas as atividades da biblioteca. Desta forma, as
pessoas atuantes dentro da biblioteca devem estar com os sentidos atentos
e abertos para o novo, para a inovação. Ademais, toda atividade realizada
pela biblioteca pode ser aperfeiçoada, melhorada em seus processos. Assim,
compete ao profissional da informação, no desempenho das suas
responsabilidades, contaminar o ambiente de trabalho, a equipe sob a sua
supervisão ou da qual seja membro, com o espírito da inovação, e até mesmo
da experimentação. Bibliotecas inovadoras em suas ações são bemsucedidas por apresentarem um comprometimento de seus profissionais.
(MODESTO, 2011).

Carvalho (2008) ratifica ao destacar que os profissionais da informação
passam a serem mediadores e comunicadores entre informação e usuários.
Desse modo, as Instituições de Ensino Superior (IES) formadoras de
profissionais precisam se aprimorar e modernizar no desenvolvimento das
competências de seus graduandos para promover um profissional com perfil

adequado. Deverá, esse, estar preparado para enfrentar questões como: lidar com o
“acesso” e gerenciar o “excesso” de informações, além de estar atento aos serviços e
nas atividades biblioteconômicas que serão remodelados no diante das atribuições de
mediador e canalizador de ações de intervenções, um elemento orgânico dentro da
sua comunidade ao ser reconhecido como um intelectual politicamente
compromissado com o grupo.
Cunha (2004, p. 184) diz que:
O profissional da informação vem se diversificando a cada dia com novas
atividades acrescidas ao seu processo de trabalho, atividades estas que
demandam maior envolvimento intelectual. Estes profissionais têm à sua
frente o desafio de colocar uma nova dimensão ao problema informacional.
Isto significa entender os novos papéis que surgem, as novas necessidades
informacionais e as novas formas de responder a estas necessidades criando
novos métodos e novas formas de trabalho. (CUNHA, 2004, p. 184).

As competências em informação diferenciam-se das competências
profissionais. Enquanto as competências profissionais se referem ao conjunto de
conhecimento, habilidades e atitudes do indivíduo visando agregar valor ao seu
trabalho, as competências em informação são um conjunto de habilidades requeridas
ao indivíduo para reconhecer quando uma informação é necessária e localizá-las,
avaliá-las e usá-las efetivamente.
Não existe uma regra ou receita para realização de uma ação cultural dentro
da biblioteca universitária ou em qualquer outra unidade informacional, entretanto um
elemento que é imprescindível é o envolvimento do profissional da informação e da
equipe da biblioteca.
2.3 Ação Cultural
Segundo Milanesi (2002) a Ação cultural se aplica aos tipos diferentes de
atividades e raramente associada às bibliotecas, ainda que práticas geralmente
ligadas ao que se entende por cultura como música, pintura, literatura, dança.
Vê-se como complemento para a formação cultural que a escola ou a
sociedade não oferece aos indivíduos e, tendo na promoção da cultura um dos
objetivos da biblioteca, esta passa a ser ofertada aos usuários de unidades de
informação.
Coelho (2004) afirma que Ação cultural é fornecer os meios de produção com
os quais as pessoas possam encontrar seus próprios fins.
A Ação cultural proporciona um relacionamento mais aberta
biblioteca/comunidade, propicia um compartilhamento de ideias, formação de um novo
conceito do espaço-biblioteca como algo ativo, capaz de produzir ações que serão
transformadoras no meio acadêmico e social. Transformação cultural e intelectual
quando proporcionada através de uma exposição de fotos, de pinturas, filme com
debate, feiras de trocas de livros, encontros com o escritor e outras atividades o
indivíduo não será apenas receptor de informação, ele passará a ser o protagonista
do processo.
Coelho Neto (1989) não compreende Ação cultural sem reflexão ou
discussão; para ele a Ação cultural é ambiciosa; objetiva desenvolver no indivíduo a

capacidade de discernir, e quer contribuir e provocar alguma mudança e assim, quem
sabe, transformar realidades individuais e coletivas.
O mesmo autor afirma que a ação cultural ocorre de duas maneiras: a) ação
cultural de serviços, entendida mais como uma animação cultural, onde diferentes
produtos ou serviços são propostos para um público ou clientela, lançando mão de
atividades de divulgação, cujo objetivo é vender/aproximar produto e cliente e b) ação
cultural de criação, na qual a proposta é fazer a ponte entre as pessoas e a obra de
cultura ou arte para que, dessa obra, possam as pessoas retirar aquilo que lhes
permitirá participar do universo cultural como um todo.
Ele cita o teórico francês Fancis Jeason a respeito de ação cultural, “[...] um
processo de ação cultural resume-se na criação ou organização necessárias para que
as pessoas inventem seus próprios fins e se tornem assim sujeitos – sujeitos da
cultura, não seus objetos”.
A biblioteca universitária deve emanar lazer, cultura e conhecimento; trazer o
desconhecido, levantar indagações, formar cidadãos críticos não apenas através da
informação acadêmica, informação oriunda de livros, mas também através da cultura.
A Ação cultural na biblioteca é transmissão de cultura, o usuário recebe de
maneira ativa a informação tendo a possibilidade de transformá-la, ou até mesmo ser
capaz de criar novas formas de manifestações culturais.
2.4 Praça Literária: Florescer da Leitura
O projeto de extensão “Praça Literária: florescer da leitura” é uma das ações
culturais do Consórcio Cultural de Bibliotecas (CCB) das Instituições de Ensino
Superior do munícipio de Lorena/SP: Centro Universitário Teresa D´Ávila –
UNIFATEA, Centro Universitário Salesiano São Paulo (UNISAL) e Escola de
Engenharia de Lorena (EEL/USP).
O CCB propõe difundir a prática da leitura em lugares abertos, como praças ou
áreas de lazer na cidade de Lorena/SP, com um ambiente favorável para disponibilizar
diversos livros de literatura para leitura local, empréstimo ou doação. Acolhe diferentes
autores (nacionais e internacionais); pois nela, os mais variados gêneros são
contemplados, incluindo gibis, poesias, crônicas, contos, narrativas juvenis e
romances.
O projeto contempla leitores de todas as faixas-etárias e de nível social, pois o
único requisito: apreciar a leitura ou deixar-se encantar por esse hábito. Para
complementar, momentos de “contação de histórias”, “varal de poesias”, “momento
com o autor”, “músicas ao vivo”, são exemplos de atividades artísticas e culturais para
o desenvolvimento humano e social.
3.

METODOLOGIA

Os livros para a realização do projeto são adquiridos através de doações da
comunidade acadêmica das IES participantes, dos Sistemas Integrados de Bibliotecas
(SIBi), do público em geral através de.
As Campanhas de Arrecadação de Livros são realizadas de forma contínua
durante todo ano com divulgação por mídia social “Facebook” do projeto
(https://www.facebook.com/pracaliterariaflorescerdaleitura/) por e-mail, por contato

pessoal e com as diversas editoras de todos os segmentos, além de folders e banners
distribuídos no comércio local.
Para outros segmentos solicita-se arrecadação de fundos (patrocínios) para a
estruturação do projeto (material de apoio, material de divulgação, material de
identificação, material permanente) brindes para sorteios durante as atividades.
Os livros recebidos são identificados com o nome do projeto por um carimbo
personalizado, após recebem um número de registro (tombo) e são separados de
acordo com a faixa etária.
Na data do evento, os livros são alocados de acordo com a classificação
literária e de maneira atrativa aos leitores: pendurados em árvores, com as faces
voltadas para frente, em estandes, em puffs, almofadas, dentre outras formas bem
descontraídas.
Para empréstimo domiciliar, é solicitado um cadastro para controle de saída
das obras, e com alguns dados (nome, bairro, idade, livro, contato) para possível
mapeamento do perfil do leitor e como meio de comunicação para divulgação de
outras edições do evento.
3.2 Calendário do Evento
A definição do calendário procurou destacar as datas relevantes para a Leitura,
Livro, Biblioteca e escritores (nacional e internacional), representantes ilustres à
prática de promoção de leitura.
O projeto “Praça Literária: florescer da Leitura” é um evento realizado durante
01(um) dia (períodos: manhã e tarde) em dois meses específicos:
a)
1º semestre: mês de Abril, em virtude dos dias:
02 de abril – Dia Internacional do Livro Infanto-juvenil (Aniversário de
Hans Christian Andersen1 - 1805-1875)
18 de abril – Dia Nacional do Livro (Nascimento de Monteiro Lobato)
23 de abril – Dia Internacional do Livro e Dia dos Direitos de Autor
b)
2º semestre: mês de Outubro, em virtude dos dias: 12 de outubro – Dia
Nacional da Leitura
29 de outubro – Dia Nacional do Livro (Dia da fundação da Biblioteca
Nacional)
3.3 Cronograma
O Quadro 1 apresenta o planejamento das diversas atividades para não
comprometer a realização do evento: a) campanhas de arrecadação de livros; b)
organização dos livros doados; c) captação de recursos; d) busca de parcerias para
as atividades; e) divulgação do evento. Verifica-se nesse cronograma, as atividades
“pós-realização” do evento: a) compilação dos dados para mapeamento e b)
apresentação dos dados. E por fim, a atividade: feedback do evento, para que os
autores possam analisar e aprimorar para os eventos futuros.
Hans Christian Andersen foi um escritor dinamarquês, autor dos contos infantis, “Soldadinho de Chumbo”, “Patinho Feio”, “A Pequena
Sereia”, “A Roupa Nova do Rei”, entre outros. Em suas histórias buscava sempre passar os padrões de comportamento que deveriam ser
seguidos pela sociedade. Mostrava muitas vezes o confronto entre o forte e o fraco, o bonito e o feio etc. Embora adulto, escrevia numa
linguagem ao mesmo tempo atraente e accessível ao mundo infantil. Apesar de ter escrito poesias e romances, seus livros infantis foram os
que lhe deram fama e foi aclamado em toda a Europa. (FRAZÃO, 2018).
1

Quadro 1: Cronograma de Atividades
Atividades

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Maio

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Campanha de
Arrecadação de
Livros
Organização dos
livros doados:
(seleção e
preparação física)
Captação de
recursos
Busca de parcerias
para atividades
artísticas/culturais
Divulgação do
evento
Evento
Compilação dos
dados para
mapeamento
Apresentação dos
dados e feedback
do evento
Fonte: Autoria própria

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A maioria dos autores da área biblioteconômica afirma que “a biblioteca é o
reflexo do seu gestor-bibliotecário”. Realmente não há como divergir dessa sentença
nos dias atuais, em que o espaço-biblioteca visa a se transformar em centro cultural,
em virtude de opções inovadoras, e diante da premissa que o profissional bibliotecário
tem em divulgar a biblioteca como espaço de cultura, dinâmica e aberta a todo tipo de
expressão tais como: exposições, saraus, cursos, oficinas, entre outras. Inclui-se
nesse âmbito, a realização de eventos externos a esse espaço para atingir um número
maior de público. A 5º Lei da Biblioteconomia, criada pelo matemático, bibliotecário e
introdutor da Biblioteconomia na Índia, Shiyali Ramamrita Ranganathan, consiste em
que “uma biblioteca é um organismo em crescimento”. Ela embasa a postura esperada
do profissional bibliotecário diante de perspectivas inovadoras de produtos, serviços
e práticas no espaço biblioteca. Inovar é a ordem para que a biblioteca não seja
considerada um lugar obsoleto em virtude das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC´s). Não são necessárias práticas exorbitantes para a realização de
projetos culturais, o que se espera é a iniciativa em inovar e o envolvimento e
comprometimento da equipe em fazer dessa prática uma constante na ambiente
biblioteca.
Espera-se que com esse evento, a parceria das 03 (três) Instituições de Ensino
Superior de Ensino de Lorena/SP contribua para formação de novos leitores e
melhoria significativa nos índices de leitura do município, além de desenvolver seu
papel de Ensino, de Pesquisa e de Extensão. Espera-se que outras unidades
informacionais universitárias que desejam participar efetivamente com atividades em
prol dos leitores e incentivo à leitura tenham como embasamento para iniciativas
semelhantes esse artigo.
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APRIMORANDO OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE VACINAS ATRAVÉS
DE TECNOLOGIAS MÓVEIS
Sílvia Fernanda Boaventura Mendes
Maria Helena da Silva Souza
Juliana Santana Pereira Galvão
RESUMO
O presente artigo é uma revisão que se destacaram as tecnologias de saúde móvel (Mhealth)
junto aos sistemas de imunização. Avaliamos o impacto e benefícios dessas ferramentas em países de
baixa e media renda. A busca foi desenvolvida na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS-BIREME), pelas
bases de dados: Medical Line (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da
Saúde (LILACS), portal da Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e PUBMED. Na busca inicial
encontrou-se 84 produções. A partir dos critérios de inclusão e exclusão, a amostra restringiu-se a 06
artigos. Constatou-se que existem poucas avaliações formais dos resultados do mHealth nos países
de baixos e médios rendimentos. A revisão da literatura encontrada indicou que a tecnologia móvel
pode ser empregada de diferentes formas para beneficiar a absorção e a dinâmica dos sistemas de
imunização. Faz-se necessária analisar distintas intervenções de saúde móvel, traçando comparações
entre si e com outros sistemas potencias para examinar a sua relação custo-eficácia comparativamente
com o aumento da cobertura de vacinação.
Palavras-chave: mhealth; saúde móvel; imunização.

ABSTRACT
This article is a review where was highlighted the technologies of mobile health (Mhealth) close
to the systems of immunization. We assessed the impact and benefits of this tools in countries of low
and middle income. The search was developed at the Virtual Library of Health (BIREME), by the
databases: Medical Line (MEDLINE), Latin American and Caribbean Literature in Science of Health
(LILACS), portal of Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) and PUBMED. On the initial search was
found 84 productions. From the criterions of inclusion and exclusion, the sample was restricted in 6
articles. Was verified that there's few formal evaluations of the results of Mhealth's findings on countries
of low and middle income. The review of the literature encountered indicated that mobile technology can
be used by different forms to benefit the absorption and dynamic of systems of immunization. It's
necessary to analyze differents interventions of mobile health, tracing comparisons between itself and
each others potential systems to examine you relation cost-effectiveness comparatively with the
increase of the vaccination's covering.
Keywords: mhealth; mobile health; immunization

1.

INTRODUÇÃO

A rotina de imunização é uma das intervenções de saúde pública de maior
sucesso e custo-benefício que reduziu consideravelmente a morbidade e a
mortalidade infantil global. Calcula-se, contudo, que cerca de 18,7 milhões de
crianças, menores de um ano de idade, por exemplo, não recebem vacinação básica
como parte de um programa de imunização. (KAZI, 2017).
O surgimento de novos desenvolvimentos tecnológicos dispõe a oportunidade
de exceder esses desafios. A saúde móvel chamada mHealth, através dos
smartphones, tabletes e assistentes pessoais digitais (PDAs) e seus respectivos
aplicativos de software (apps), oferecem uma ferramenta específica para aprimora o
envolvimento dos usuários com seus serviços de saúde e aperfeiçoar a geração de
relatórios de dados de saúde. Há também uma oportunidade de abordar os obstáculos
de conhecimento dos usuários e ampliar o acesso a informações de saúde. (WILSON,
2016)
Com mais de 5 bilhões de assinantes móveis exclusivos no final de 2017, o
número de conexões por celular totalizou 7,8 bilhões em todo o mundo no mesmo ano
e alcançará 9 bilhões em 2025, o celular tem um alcance maior do que qualquer outra
tecnologia de acordo com o relatório da GSM. (GSM, 2018)
O telefone celular traz o elemento da portabilidade e compartilhamento, que
possibilita que se atinjam mais pessoas do que a televisão, oferecendo uma excelente
resposta para desafios como viagens e contatos interculturais complexos. (KAZI,
2017)
Diversas intervenções da saúde móvel podem ser feitas em países de baixa e
média renda, com o objetivo de melhorar a cobertura vacinal, ampliando a
conscientização sobre a disponibilidade de vacinas e fornecendo lembretes
imprescindíveis de quando elas são devidas, assim como avisos das datas de retorno
recomendadas para a vacinação. (WILLIAMS, 2017)
Compreendendo que os programas nacionais de imunização, respeitam os
obstáculos e especificidades econômicas, populacionais, logísticas e territoriais de
cada país, o Mhealth pode auxiliar os países de baixa e media renda a enfrentar o
desafio de prestar cuidados de saúde universais como a imunização, para uma grande
e dispersa população, com a implantação de soluções tecnológicas inovadoras e de
baixo custo.
Dessa forma, o problema de pesquisa evidencia-se da seguinte forma: Quais
os benefícios oferecidos pelas ferramentas de Mhealth (Saúde móvel) e o impacto
destas em países de baixa e media renda? E o objetivo geral desta pesquisa foi
destacar e avaliar as tecnologias móveis aplicadas junto às atividades de imunização,
com base nas evidências existentes, em países de renda baixa e média e descrever
as tecnologias móveis aplicadas às atividades de Imunização tanto quanto ao
desempenho e aplicabilidade bem como as suas ferramentas.

2. MARCO CONCEITUTAL
2.1 O MHEALTH – SAÚDE MÓVEL
Em sua definição genuína mhealth ou saúde móvel, é um termo geral para o
uso de telefones celulares e outras tecnologias sem fio em atendimento médico. A
aplicação mais comum de mhealth é o uso de telefones celulares e dispositivos de
comunicação para educar os usuários sobre os serviços preventivos de saúde. No
entanto, o mhealth também é usado para vigilância de doenças, suporte ao
tratamento, rastreamento de surtos epidêmicos e gerenciamento de doenças crônicas.
(OMS)
Em seu relatório “mhealth New horizons for health through mobile
Technologies” (2011) (Mhealth Novos horizontes para a saúde através de tecnologias
móveis) a OMS define mhealth como:
“Um componente de saúde em linha. Até à data, nenhuma definição
padronizada de mhealth foi estabelecida. Para efeitos do estudo, o
Observatório Global para ehealth (GOE) definido mhealth ou móvel de saúde
como prática médica e de saúde pública suportada por dispositivos móveis,
como telefones celulares, dispositivos de monitoramento de pacientes,
assistentes digitais pessoais (PDAs), e outros dispositivos. ” (Mhealth Novos
horizontes para a saúde através de tecnologias móveis, p. 06).

O mesmo relatório contém dados da União Internacional de telecomunicações
(UIT) e revela que existe cerca 5 bilhões de assinaturas de telefonia móvel no mundo,
com mais de 85% da população mundial possuindo cobertura de um sinal sem fio
comercial. Segundo o relatório, a cobertura de telefonia móvel em diferentes países
de baixa e média renda excede outros tipos de infraestruturas, tais como, estradas
pavimentadas e eletricidade. A tecnologia móvel sem fio, esta revolucionando a
maneira como os serviços de saúde, dados e as informações são acessados,
apresentados e gerenciados. (OMS)
Em sua grande maioria, os governos dos países de renda alta e renda baixa
estão expressando seu interesse em mhealth, como uma estratégia de suplementar e
fortalecer os sistemas de saúde e a execução das Metas de Desenvolvimento do
Milênio.
“Este interesse se manifestou em uma série de implantações de mhealth em
todo o mundo que são fornecendo evidências precoces do potencial das
tecnologias móveis e sem fio. Mhealth está sendo aplicado na saúde materna
e infantil e em programas para reduzir o peso das doenças relacionadas com
a pobreza, incluindo HIV/AIDS e imunizações.” (Mhealth Novos horizontes
para a saúde através de tecnologias móveis p. 05).

A investigação a OMS averiguou através do relatório, que a maioria dos
Estados-Membros utiliza iniciativas mhealth, cerca de 83% dos 112 Estados-Membros
integrantes, narraram a presença de pelo menos um projeto mhealth no país.

3. METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa da literatura, que tem como
base práticas baseadas em evidências, reunindo e sintetizando o conhecimento
cientifico já produzido sobre o tema, de maneira sistemática e ordenada contribuindo
para o assunto investigado. (MENDES, 2008)
A busca bibliográfica foi desenvolvida na Biblioteca Virtual de Saúde (BVSBIREME), pelas bases de dados: Medical Line (MEDLINE), Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), portal da Scientific Eletronic
Library Online (SCIELO) e PUBMED. O acesso ocorreu entre os dias 13 de agosto a
15 de setembro de 2018.
Os critérios de inclusão de artigos neste estudo foram: possuir dois descritores
selecionados; terem sido publicados entre os anos de 2012 e 2017; estarem
disponíveis na integra e nos idiomas português inglês e espanhol; serem considerados
de contribuição relevante para a pesquisa.
Os critérios de exclusão foram: abordados outras literaturas estrangeiras. O
instrumento para coleta de dados das informações será elaborado, a fim de responder
a pergunta norteadora desta revisão, composto pelos seguintes itens: titulo, ano,
autores, objetivos principais, tipo de estudo.
4. DISCUSSÃO
A evidência que lembretes SMS foram utilizados para ampliar o
comprometimento, bem como para expandir a absorção e reduzir os atrasos no
recebimento de vacinas no Zimbábue. No Quênia, as mães que receberam lembretes
por SMS sobre consultas de vacinas, descreveram experiências mais eficientes. Além
de ocorrer uma redução na taxa de crianças não vacinadas e uma elevação no número
de crianças com um cartão de vacinação, foi detectada, quando os profissionais de
saúde usaram seus celulares para transmitir uma mensagem pré-gravada às famílias.
Além disso, um aumento de 41% nas taxas de vacinação foi percebido na Índia rural,
após a introdução de um canal móvel integrado oferecendo informações de saúde e
conectando mães com serviços de saúde. (WILLIAMS, 2017)
A avalição para a implantação de tecnologias mhealth foi realizada em três
distritos selecionados no Quênia. Sendo selecionados os Distritos Machakos, Langata
e Njoro, com taxas médias de 19% de abandono da terceira dose pentavalente. Esses
índices são considerados acima dos limites aceitáveis no programa expandido de
imunização, portanto essas cidades foram avaliadas para inclusão no estudo.
Os serviços de extensão de vacinação foram realizados nos três distritos para
alcançar áreas de difícil acesso e o engajamento dos meios de comunicação de massa
para passar informações para promover a vacinação oportuna de crianças pequenas.
Nos três distritos foi implantada a estratégia de envio de SMS aos cuidadores
para o retorno para a segunda e terceira dose de vacinas pentavalentes. Foram
enviados dois lembretes via SMS. Esses lembretes foram despachados de um
sistema baseado na web, automatizado dois dias antes e no dia da data marcada de
vacinação para a segunda e terceira dose da vacina pentavalente.
A intervenção comprovou que o grupo que recebeu os SMSs, 98% das crianças
recebeu a segunda dose de pentavalente, sendo que 96% das crianças recebeu a
terceira dose da vacina. (HAJI, 2014)

Os elementos de uniformização do sistema que afetam a vacinação, também
podem ser direcionados utilizando tecnologia. A utilização do registro de saúde
eletrônico, pelo provedor, pois isso simplifica o fluxo de trabalho, transmitindo pedidos
precisos e documentando instantaneamente o recebimento da vacina. Isto é
particularmente importante, uma vez que na medicina pediátrica e adolescente,
utilizam-se doses múltiplas de vacina em uma consulta. O CDC (Centros de Controle
e Prevenção de Doenças), com o apoio da Academia Americana de Pediatria e outros,
estão atualmente, testando o uso de códigos de barras 2D para enviar informações
de vacinas para uma pesquisa, a fim de prevenir o processo complexo e
potencialmente propenso a erros de dados de expiração. Esses sistemas de código
de barras também poderiam ser empregados para rastrear estoques de vacinas com
alertas sobre quantas vacinas a mais deveria ser encomendado, o que poderia auxiliar
a apoiar o fornecimento adequado de vacinas. Por fim diversos sistemas
informatizados de imunização utilizam sistemas on-line para dar apoio à transferência
eletrônica de informações de vacinação para atender aos requisitos de notificação,
bem como para solicitar a vacina para crianças. (STOCKWELL, 2013)
Uma iniciativa para incentivar a vacinação em tempo hábil, o aplicativo Alerta
interativo do IRD (Pesquisa Interativa e Desenvolvimento), envia lembretes por SMS
sobre indicações de vacinação para cuidadores que se matriculam em um sistema de
loteria durante uma visita à unidade básica de saúde. De acordo com programa, a
quantidade de dinheiro possível que os cuidadores podem ganhar na loteria, aumenta
para cada vacina subsequente que seus filhos completam e para vacinas completadas
no prazo. Quando um prêmio de loteria é ganho, o agente de saúde que administra a
vacina também recebe um pagamento equivalente a 40% do prêmio da loteria, que
atua como um incentivo para que os trabalhadores que fornecem um serviço de
vacinação eficiente. Finalmente, os alertas interativos permitem que os profissionais
de saúde acompanhem crianças individualmente inscritas no programa usando uma
identificação de frequência de rádio baseada em telefone (RFID - Identificação por
radiofrequência), suportado por telefones Nokia 6131 de comunicação de campo por
aproximação (NFC), para garantir a cada criança um completo calendário de vacinas
e no tempo certo. (OMS, 2012)
Tecnologia empregada na Tailândia, o DEPIC significa “entrada de dados por
captura de imagens telefônicas”. O objetivo específico do aplicativo DEPIC é reduzir
os erros de carga de trabalho e de preenchimento de formulários pelos coletores de
dados em campo. A funcionalidade de captura de imagem de dados no celular foi
empregada para tornar mais rápida e fácil a coleta de dados secundários, sem a
necessidade de extrair dados do documento de origem. O DEPIC pode ser usado online e automaticamente sincronizado com um banco de dados central ou off-line e
sincronizado com um banco de dados central quando os sinais telefônicos ou redes
sem fio estiverem disponíveis. Neste estudo, o DEPIC foi usado para coletar registros
de histórico de imunização (por exemplo, data pré-programada e data real de
vacinação) dos registros de saúde da mãe e da criança.
Os dados capturados via DEPIC e incluídos no banco de dados para análise
posterior revelam melhorar a precisão e a integridade dos dados. Um dos benefícios
de utilizar o DEPIC é que ele oferece dados fundamentados em evidências por meio
de imagens fotográficas do documento de origem original. (JANDEE, 2015)

Diversos estudos foram classificados como exibindo evidências de alta
qualidade e os resultados sugerem elevadas taxas de descrição de produtos de custos
positivos, utilizando intervenções de saúde móvel em comparação com os cuidados
habituais de outros comparadores. Embora os resultados desta análise apoiem a
relação custo-benefício das intervenções de saúde móvel, este resultado deve ser
analisado com cautela. É importante entender caso a caso. Todos os estudos
compararam a eficiência da intervenção em um resultado relacionado à saúde e
descreveram dados econômicos, no entanto, muitos não relataram todos os itens de
resultados econômicos recomendados. (IRIBARREN, 2017)
5. CONCLUSÃO
A análise revelou que existem poucas avaliações formais dos resultados do
mHealth nos países de baixos rendimentos, mais pesquisas são necessárias para
quantificar melhor seu impacto potencial e determinar as estratégias mais eficazes.
A revisão integrativa indicou que a tecnologia móvel pode ser empregada de
diferentes formas para beneficiar a absorção e a dinâmica dos sistemas de
imunização. Mesmo que boa parte dos estudos necessite de grupos de comparação
os resultados implicam, de maneira geral, um melhor fluxo de vacinas como
intervenções baseadas nas tecnologias móveis.
As evidencias são fornecidas tanto para revisão, acerca da eficiência dos
lembretes de SMS para as famílias sobre a vacinação, como para ferramentas
educacionais para os trabalhadores de saúde.
Faz-se necessário analisar as distintas intervenções de saúde móvel, traçando
comparações entre si e com outros sistemas potencias para examinar a sua relação
custo-benefício comparativamente com o aumento da cobertura de vacinação.
De maneira geral, existem evidências preliminares para apoiar o uso da
tecnologia mHealth na ampliação da cobertura de vacinação em países de baixa e
media renda. No entanto, mais estudos são necessários para orientar e melhorar o
uso dessas tecnologias no futuro e para ressaltar a defesa de sua relação custobenefício.
Sabe-se, contudo, que a pesquisa é preliminar e restrita, principalmente pela
limitação de fontes na língua portuguesa.
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RESUMO
Este artigo refere-se a relatos de experiências de estudantes do curso de Enfermagem de uma
Universidade do Interior de São Paulo da Região Metropolitana do vale do Paraíba. São relatos de
experiências vivenciadas num projeto social evidenciando a extensão universitária acadêmica. A
temática apresentada foi sobre o Alcoolismo, onde o conteúdo aprendido foi transformado em uma
peça teatral. A metodologia utilizada foi desenvolvida a partir do tema “Um alcoólatra alcooliza uma
família”, utilizando a narrativa dos fatos e história desenvolvida em cima de um artigo apresentado por
uma aluna do grupo. O Obejtivo do artigo é apresentar narrativas dos alunos de enfermagem que
vivenciaram a experiência de voluntariado, e se a forma de teatro contribuiu para dissiminar o
conhecimento aprendido em sala de aula.
Palavras-chave: Aprendizagem; Voluntariado; Extensão

ABSTRACT
This article refers to reports of experiences of students of the Nursing course of a University of
the Interior of São Paulo in the Metropolitan Region of the Paraíba Valley. They are reports of
experiences lived in a social project evidencing the university academic extension. The theme presented
was on Alcoholism, where the teaching was transformed into a play. The methodology used was
developed from the theme "An alcoholic alcoholic a family", using the narrative of the facts and history
developed over an article presented by a student of the group. The purpose of the article is to present
narratives of nursing students who experienced the experience of volunteering and if the form of theater
contributed to dissipate the knowledge learned in the classroom.
Keywords: Learning; Volunteering; Extension

1.

INTRODUÇÃO

A extensão universitária surge como meio concreto para que haja uma ponte
entre os problemas e a universidade. Isso se faz importante para formação
educacional dos acadêmicos. A extensão universitária surgiu na Inglaterra na metade
do século XIX estando vinculada a ideia de educação continuada (MEDEIROS, 2017).
Através disso, a universidade de modo concreto insere o acadêmico numa
realidade e faz com que ele busque formas de enfrentar problemas apresentados pela
comunidade, fazendo dessa forma que ele crie um olhar social e clínico da situação.
Dessa forma ele transmite conhecimento, orientação e agrega valores para sua
formação educacional.
As atividades de extensão eram realizadas para atender demandas específicas
apresentadas pela comunidade (MEDEIROS, 2017).
Com isso, podemos destacar que os enfermeiros, principalmente os que
trabalham na saúde coletiva, trabalham com demandas muito específicas e que
requer um olhar clínico e social bem apurado para que tenham assim suas
necessidades atendidas. Esse olhar pode ser modelado quando a universidade
oferece trabalho de extensões para que o acadêmico conheça outras realidades.
O Plano de Trabalho da Extensão Universitária tem um processo histórico da
construção da Extensão Universitária no Brasil, através dele o MEC conseguiu
garantir a competência de preconizar como o trabalho extensionista deveria ser
realizado pelas universidades, através disso criar uma política para construir espaços
para que as pessoas possam apresentar suas realidades e compreendê-las
(MEDEIROS, 2017).
A extensão universitária é algo restaurador que forma um aluno na dimensão
biológica, psíquica e cultural. Isso possibilita que se forme um profissional capaz de
interagir com a sociedade, também estimula o compromisso profissional com a ética
e a cidadania, capacidade de comunicação, liderança e gerenciamento de habilidades
(PEREIRA, MIALHE, SOARES, TAGLIAFERRO, MENEGHIM, 2011).
Dentro deste contexto, foi realizada uma atividade extensionista, onde os
alunos do sexto período de enfermagem vivenciaram uma dimensão principalmente
cultural, a qual, por meio de uma forma lúdica, foi apresentada a um grupo de
adolescentes e jovens de um projeto social do município, uma temática discutida e
aprendida na disciplina Família e Sociedade, no que se refere ao problema do álcool
nas famílias. Diante disso, foi assim levado ao grupo o assunto sobre álcool, utilizando
o teatro, onde foi possível trabalhar também vários valores com a comunidade ali
inserida. Por meio desta experiência extensionista fez com que os acadêmicos
tenham outra visão frente aos problemas e também compreender o que a comunidade
tem a falar sobre o assunto, o qual se faz presente dentro de uma maioria dos que
estavam participando. Sendo assim, onde a proposta que da extensão oportuniza uma
troca de saberes, permitiu aos estudantes de enfermagem dialogar e enxergar o
indivíduo em suas várias dimensões e entender o que ele está passando naquele
momento. Sendo a extensão universitária o serviço voluntário onde os meios que
fornecem interação entre o aluno e a comunidade, sendo que ambos os indivíduos
dessa interação se beneficiam. O aluno nessa experiência se confronta com outra
realidade vivida pela população, onde as características socioeconômicas e culturais
são diferentes (PEREIRA, MIALHE, SOARES, TAGLIAFERRO, MENEGHIM, 2011).

O objetivo da integração entre Universidade e Comunidade é adequar os
recursos humanos à realidade em que vivemos. Está atrelada a extensão de
atividades, resolução de problemas e participação da sociedade. A atividade de
extensão promove a participação do acadêmico com a comunidade e vice-versa, esse
modelo de trabalho permite que o acadêmico seja criativo e confere oportunidades
concretas e experiências no seio da própria comunidade (PEREIRA, MIALHE,
SOARES, TAGLIAFERRO, MENEGHIM, 2011).
A Universidade é composta por de três pilares básicos que são: o ensino, a
pesquisa e a prestação de serviços, sendo a prestação de serviços o que proporciona
uma relação direta do acadêmico com a comunidade (PEREIRA, MIALHE, SOARES,
TAGLIAFERRO, MENEGHIM, 2011). Observa-se assim, dentro da visão dos autores,
a questão da indissociabilidade tão preconizada na academia, onde o ensino, a
pesquisa e a extensão caminham juntas. .
A inclusão de programas de extensão universitária e estágios voluntários é uma
experiência que produz conhecimento de si e de outras pessoas que vivem em torno
de si, produz também confiança, familiaridade, sensibilidade social, cultural e
consciência política. Instituições que promovem o incentivo de serviços voluntários
fazem com que a população de outra camada receba informações novas que agregam
conhecimento (PEREIRA, MIALHE, SOARES, TAGLIAFERRO, MENEGHIM, 2011).
A instituição que promove tais atividades forma profissionais conscientes de sua
cidadania e solidariedade e, que automaticamente saem comprometidos com a
responsabilidade social.
O trabalho voluntário é algo em que a pessoa dedica parte do seu tempo, sem
remuneração alguma, por uma ação que irá fazer mudança (PEREIRA, MIALHE,
SOARES, TAGLIAFERRO, MENEGHIM, 2011).
O Plano Nacional de Extensão Universitária é um documento que tem como
objetivo reafirmar a extensão universitária como processo acadêmico de qualificação.
“O artigo 207 da Constituição Brasileira dispõe que “as universidades gozam de
autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e
obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.
Sendo assim, a extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico que
articula o ensino e a pesquisa. Essa interação permite a troca de valores e cultura. É
importante que o projeto de extensão respeite a cultura e as diferenças de cada
espaço. Atividades desempenhadas fora da faculdade ativam mudanças na sociedade
(PEREIRA, MIALHE, SOARES, TAGLIAFERRO, MENEGHIM, 2011). Sendo a
premissa didática utilizada neste artigo, na qual o teatro desenvolvido, teve como
objetivo apresentar o reflexo negativo gerado na família que convive com um
alcoólatra, tendo em vista que ele não concentra em si os malefícios, mas os dividem
com todo o núcleo familiar, fatores estes discutidos em sala de aula na disciplina de
Família e Sociedade. Um problema que segundo estudos levantados e apresentados
em sala de aula, existe em vários contextos familiares. Corrobora o autor que a relação
da pessoa com o abuso de substâncias traz prejuízos não só para o usuário, essa
ingestão descontrolada recai também sobre toda a coletividade. E com isso se
concretiza a perda de liberdade e saúde emocional de toda uma família (SILVA, 2003).
A doença no ambiente influência de maneira negativa para que os filhos de
pais alcoólatras se tornem também alcoolistas. Crianças que convivem nesse tipo de
ambiente podem desenvolver outros problemas como de ordem emocional, de

conduta e, o mais importante e que devemos dar destaque, o de aprendizagem
(SILVA, 2003).
Dentro deste cenário, o objeto dos relatos é verificar sobre a importância da
extensão universitária no grupo de estudantes de enfermagem e se esta atividade
contribuiu como forma de levar o conhecimento.
2.

METODOLOGIA

A abordagem do trabalho desenvolvido teve a descrição de fatos a partir do
tema “Um alcoólatra alcooliza uma família”, utilizando a narrativa dos fatos, a história
foi desenvolvida em cima de um artigo apresentado por uma aluna do grupo. O artigo
embasado é intitulado como “Família de Alcoolista: o retrato que emerge da literatura”.
O trabalho teve início na disciplina Família e Sociedade ministrada no 6º período da
faculdade, e depois por um convite foi apresentado no projeto social, e em 2018 foi
apresentado para um grupo de voluntariado numa instituição de ensino para mostrar
a importância social que é ser voluntário.
Grupo composto por dez acadêmicos de enfermagem, o grupo foi dividido em
núcleos: Núcleo 1 ficou responsável pelo roteiro e desenvolvimento da história; Núcleo
2 ficou responsável pela organização e montagem do cenário; Núcleo 3
caracterização de personagens; Núcleo 4 recursos gráficos.
O tema foi apresentado de forma lúdica, tendo como recurso utilizado o teatro,
ambientado em vários cenários e personagens peculiares, onde a proposta foi levar
uma atividade extensionista a um grupo, sendo o objetivo socializar uma
indissociabilidade – ensino, pesquisa e extensão.
Os relatos apresentados por cada indíviduo do grupo estão apontados em
forma de numeral.
3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No relato um apresentado, observa-se sobre a forma lúdica escolhida para
levar uma informação para os adolescentes e jovens, a qual segundo o estudante de
enfermagem considerou como uma forma assertiva, pois foi possível levar o
conhecimento com uma linguagem acessível e de fácil compreensão.
RELATO UM: Através do teatro apresentado eu consegui agregar
conhecimentos e perceber como um trabalho de extensão amplia nosso
conhecimento e a visão do mundo. Esse trabalho de extensão apresentou
outra realidade e outro mundo que eu não conhecia. É importante que toda
universidade tenha isso a oferecer para seus alunos, pois isso é enriquecedor
e faz com que nosso olhar profissional e pessoal amplie sobre outras
realidades que na sala de aula não se tem dimensão, e que quando colocado
em prática é possível aprender com a comunidade na qual se está inserido.
Através deste trabalho lúdico tivemos o prazer de ouvir as pessoas dizendo
o quanto a nossa apresentação entrou e tocou na vida delas, com isso,
relatamos nossa experiência e transcrevemos os relatos feitos por elas.

Alguns estudos revelam o lúdico como uma medida terapêutica, que promove
a continuidade do desenvolvimento [...], possibilitando o restabelecimento físico e
emocional, o brincar ainda reduz tensão, raiva, frustração, conflito e ansiedade
(BRITO; RESCK; MOREIRA; MARQUES, 2009).

A mobilização social de uma comunidade ou grupo não é um produto que
conseguimos encerrar e avaliar (BAREICHA; COSTA; BAREICHA; CAMPOS;
MIRAN.)
O relato do estudante de enfermagem dois, evidencia a importância do
voluntariado dentro da universidade como uma ferramenta importante de levar o
conhecimento e recebê-lo.
Castro (2004) relata que ‘’ O conhecimento produzido não é, em nenhum
momento, neutro e deve ser pensado em concomitância com suas consequências
para que os caminhos possam ser reformulados’’.
RELATO SEGUNDO: Muito valioso e gratificante ver a devolutiva que o
voluntariado nos apresenta. Essa experiência não há coisa no mundo que
pague. Deparei-me com outras realidades, tive a oportunidade de ouvir
depois do teatro, relato das pessoas que assistiram e se viram na história, e
de como queriam mudar a realidade e o rumo de suas vidas. O trabalho de
extensão toca as pessoas; Essa via de mão dupla, onde levamos algo e
temos retorno, possibilita mudar realidades.

No relato do terceiro estudante de enfermagem oportunizou uma identificação
da didática apresentada com a realidade vivenciada, comprovando a importância de
levar o conhecimento de uma forma simples, onde é enriquecida a atividade de se
colocar a disposição do outro no processo do voluntariado.
RELATO TERCEIRO: Identifiquei-me muito com o teatro, pois passou um
‘’filme’’ na minha cabeça, já que tudo o que foi apresentado de maneira
fictícia, infelizmente eu vivenciei e vejo que acontece, e muito, na vida real.
Senti-me feliz em poder como voluntariado divulgar um problema que hoje
afeta muitas famílias e a sociedade.

Diante de todas as interfaces que permeiam a arte do teatro como um processo
de educar prazeroso, reafirma-se a sua ação transformadora para o despertar de um
olhar crítico na construção de um saber espelhado na própria realidade do indivíduo.
(SOARES; SILVA; SILVA; MEDEIROS)
O fortalecimento da relação universidade/sociedade prioriza a superação das
condições de desigualdades e exclusão existentes. Através de projetos sociais, a
universidade socializa seu conhecimento e disponibiliza seus serviços, exercendo sua
responsabilidade social, ou mesmo sua missão: o compromisso com a melhoria da
qualidade de vida dos cidadãos. (NUNES; SILVA, 2011)
4.

CONCLUSÃO

O voluntariado constitui potente dispositivo de mudanças na sociedade. Seja
qual for sua motivação, um voluntário dispõe de seu tempo para prestar uma atividade,
sem remuneração, para o bem social. A experiência do voluntariado agrega valores e
demanda um retorno quando de sua satisfação plena com os efeitos gerados com o
trabalho desenvolvido. Diante dos relatos apresentados verifica-se a satisfação dos
alunos com a atividade desenvolvida. A proposta de projetos extramuros trazida pela
extensão universitária, somada ao voluntariado, agregou experiência, permitiu a troca
de saberes, formação de valores contribuindo para o processo de aprendizagem,

desenvolvimento pessoal e profissional dos acadêmicos. Vale ressaltar o bom
resultado com a didática empregada na exposição de ideias, onde a mensagem
passada foi facilmente compreendida. Conclui-se que o trabalho desenvolvido a
principio na sala de aula, nas bases da extensão universitária se fez alcançar em
outras esferas, assumindo o caráter voluntário, unindo assim ensino, pesquisa e
extensão.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - UMA
FERRAMENTA DIDÁTICA DE LEVAR O CONHECIMENTO
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Fagner Vitoriano de Souza Pinto
Lígia Beatriz Pereira Dias
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RESUMO
A proposta deste artigo é apresentar relatos de experiência de acadêmicos do sétimo ano de
enfermagem de uma universidade do interior da região metropolitana do Vale do Paraíba, onde o grupo
foi convidado a levar o conteúdo aprendido na disciplina família e sociedade, sobre o alcoolismo. A
extensão foi realizada com jovens em vulnerabilidade social de um projeto social do município. Sendo
utilizada o teatro como metodologia no processo ensino-aprendizagem, com o objetivo de despertar a
atenção dos alunos sobre um assunto presente no contexto destes adolescentes, sendo assim, os
alunos de enfermagem buscaram avaliar se esta didática obteve o resultado desejado. A metodologia
utilizada trata-se de um estudo de abordagem descritiva que tem como característica a observação, o
registro, a análise e a descrição de fatos ou fenômenos, que consiste no relato de uma experiência
vivenciada pelos alunos referindo-se a troca de saberes, utilizando a forma lúdica.
Palavras-chave: Extensão; metodologia; experiência

ABSTRACT
The purpose of this article is to present the experiences of seventh-year nursing students from
a university in the interior of the metropolitan region of Vale do Paraíba, where the group was invited to
take the content learned in the family and society discipline about alcoholism. The extension was carried
out with young people in social vulnerability of a social project of the municipality. The theater was used
as a methodology in the teaching-learning process, with the purpose of awakening the attention of the
students on a subject present in the context of these adolescents, being thus, the nursing students
sought to evaluate if this didactic obtained the desired result. The methodology used is a descriptive
study that has as a characteristic the observation, recording, analysis and description of facts or
phenomena, which consists in the report of an experience experienced by the students referring to the
exchange of knowledge, using the playful form.
Keywords: Extension; methodology; experience

1.

INTRODUÇÃO

Segundo o MEC a Extensão Universitária é indispensável à formação dos
estudantes como uma prática pedagógica, pois ela promove a participação e trocas
de saberes entre comunidades e Universidades, assim oportunizando que os alunos
tenham visões mais amplas para a sociedade que ele está inserido, com isso, possa
trazer significativas transformações. Pensar Extensão Universitária é lembrar-se de
um imenso laboratório de experimentação prática, constituído pela sociedade e seus
problemas. (MEC/SESU, 2006, p. 18).
Sendo assim, o grupo buscou de uma forma lúdica apresentar a questão do
álcool, pois a autora Olga Reverbel, uma teórica, autora e professora brasileira que
dedicou sua vida ao estudo e às práticas da relação entre Teatro e Educação
defendendo a função eminentemente educativa, e destaca que a instrução ocorre
através da diversão, deixando a utilização metodológica da palestra, a qual
geralmente é utilizada no curso de enfermagem quando é chamado para realizarem
extensão. Diante disso, o grupo buscou um formato de uma peça de teatro, o qual os
alunos beneficiados pelo projeto pudessem se interessar pelo tema de uma forma
lúdica. Segundo vários estudiosos observam que a mera transmissão de informação
não resulta de uma forma eficaz, como é apresentado que ao longo das últimas
décadas, sendo crescente a percepção difundida entre os professores de que os
alunos estão cada vez menos interessados pelos estudos e reconhecendo menos a
sua autoridade e, desta forma, transmitir informação sem a adequada recepção não
caracterizaria um eficiente e eficaz processo de ensino-aprendizado (SANTOS;
SOARES, 2011).
Para que o tema álcool fosse levado aos alunos do projeto social, onde já havia
a informação por meio dos profissionais envolvidos com os adolescentes que este
problema era presente em quase todas as famílias dos beneficiados, foi criada pelos
próprios universitários sob orientação coordenação
do NEXT – Relações
Comunitárias, um peça de teatro, já apresentada dentro da disciplina saúde mental
mas com adaptações para sensibilizar o malefício deste problema social, para que
com o intuito desta conscientização os alunos vivenciassem os três tripés
acadêmicos: ensino, pesquisa e extensão. Entendendo seu papel acadêmico “[...] a
extensão é o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a
pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a
universidade e a sociedade” (BRASIL, 20014, p. 5).
O conhecimento refletido dentro de sala de aula trouxe a discussão que o álcool
se faz presente na vida dos seres humanos desde os primórdios, através das bebidas
fermentadas. Após a Revolução Industrial essas bebidas passam a ser produzidas em
grande escala e isso faz também que elas passem a ter maior teor alcoólico. A bebida
era consumida durante as refeições por ser uma fonte menos contaminada do que a
água, pois na época não recebia o tratamento apropriado, com o passar doas anos
ela passa a ter altos índices de venda devido seu baixo custo, favorecendo o acesso
a um número maior de pessoas o que pode acabar causando uma dependência.
(SOARES, FARIAS, DONATO, MAURO, ARAUJO, GHELMAN, 2014; GARCIA, 2017)
Segundo o Manual da Classificação Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde (CID-10) define a Síndrome de Dependência do Álcool como
um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se
desenvolvem a partir do consumo de uma substância psicoativa, tipicamente

associada ao desejo incontrolável de utiliza-la, sendo considerada também como uma
droga pela Organização Mundial da Saúde pois define-se como substância não
produzida pelo organismo que tem propriedades de atuar sobre um ou mais de seus
sistemas e que causa alterações em seu funcionamento, sendo assim, o álcool é
capaz de afetar de forma negativa pessoas e laços familiares, sendo que a faixa etária
mais afetada são os jovens. (SOARES; FARIAS; DONATO; MAURO; ARAUJO;
GHELMAN; 2014; GARCIA, 2017; RIBEIRO; ANDRADE; CIRINO; TEIXEIRA;
MARTINS; MARIANO; 2018)
Os seres humanos em geral sofrem um período crítico na fase da adolescência,
público esse a ser abordado na extensão, pois é um período de rápido
desenvolvimento cerebral é marcado por mudanças psicológicas e comportamentais
muito significativas onde ocorrem a poda sináptica e a mielinização e marca também
a fase de transição entre a infância e a vida adulta, por ser este período comum que
o adolescente se mantenha distante da família e procure maior vínculo entre pares,
ou seja, outros adolescentes, podendo o mesmo ser pressionado a experiência de
experimentar qualquer tipo de droga. (GARCIA; 2017; RIBEIRO; ANDRADE; CIRINO;
TEIXEIRA; MARTINS; MARIANO; 2018)
De acordo com uma pesquisa realizada pelo Centro Brasileiro de Informações
sobre Drogas Psicotrópicas com 108 maiores cidades do país, aponta que 12,3% da
população brasileira entre 12 a 65 anos são dependentes de álcool e 74,6% já
consumiram bebida alcoólica pelo menos uma vez na vida, sendo assim, os
problemas do álcool envolvem a família e o indivíduo que faz uso do mesmo, porém
as pessoas que geralmente são mais atingidas são o cônjuge e os filhos, através da
reflexão das causas do problema.
Logo assim, este ensino adquirido pelos alunos de enfermagem se fez de suma
importância para a realização da extensão universitária, o qual foi promover de forma
lúdica esta atividade com os alunos beneficiados pelo CRAS-Centro de Referência de
Assistência Social do município, tendo como princípio orientar os jovens sobre suas
capacidades, mostrar novas perspectivas sobre o futuro, incentivando-os a terem uma
melhor qualidade de vida.
Atualmente com a extensão espera-se formar profissionais competentes e
comprometidos socialmente, exigindo uma prática que possibilite aos alunos um
pensamento crítico, baseando na valorização da criatividade, da reflexão e da
participação dos alunos articulando um processo educativo, cultural e científico, ao
lado do ensino e da pesquisa, articulando as força das ações nascidas das relações
sociais comunitárias, que é essencial para a formação acadêmica, e tendo como
princípio norteador a prestação de serviços à comunidade e a ideia de que a
universidade estende o seu saber através da aproximação com a realidade social da
população assistida, atividades de extensão que são executadas nos espaços
comunitários tem como pressuposto básico a busca da transformação social e propõe
uma troca de saberes entre a universidade e a sociedade, sendo assim, colocando
em prática sua missão, o compromisso social. (OLIVEIRA E GARCIA, 2009).
Diante da proposta extensionista para os jovens e adolescentes do projeto
social, os alunos de enfermagem envolvidos buscaram entender se a forma didática
utilizada para levar o conhecimento aprendido em sala de aula despertou o interesse
destes alunos e como foi a experiência.

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivos Gerais
Conhecer ferramentas didáticas assertivas
conhecimento.

para

a disseminação do

2.2 Objetivos Específicos
Conhecer as realidades dos adolescentes no que se refere ao álcool;
Levar conhecimento acerca dos malefícios do alcoolismo;
Vivenciar experiências fora classe.
3. MÉTODO
Trata-se de um estudo de abordagem descritiva que tem como característica a
observação, o registro, a análise e a descrição de fatos ou fenômenos, que consiste
no relato de uma experiência vivenciada por alunos do oitavo período do curso de
Enfermagem do Centro Universitário Teresa D’Ávila juntamente com o Núcleo de
Extensão Universitária da mesma instituição. (MATTOS; JÚNIOR; BLECHER, 2018)
Foi criada uma peça de teatro através do planejamento das ações que se deram
entre os próprios alunos, intitulada um alcoólatra alcooliza uma família, foi realizada a
coleta dos relatos de experiência de 5 acadêmicos que vivenciaram a experiência, o
qual que teve como finalidade conscientizar os jovens sobre os efeitos do álcool e das
drogas.
A peça foi apresentada para jovens participantes de projetos do Centro de
Referência de Assistência Social da um município do Vale do Paraíba.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O papel principal da extensão é aproximar a Universidade e a comunidade, ao
mesmo tempo ser o instrumento dessa aproximação.
O teatro é uma arte embasada na representação de momentos situações e
problemas ele engloba a criatividade e o aprendizado por meio de uma descontração,
envolvendo o público como. Sendo assim, ele é utilizado como papel ilustrador em
meio a educação, pois tem o poder de aflorar os sentimentos, as sensações, a
intuição, o imaginário, os desejos e os sonhos das pessoas, superando
potencialmente as tradicionais fronteiras estabelecidas pela mente e permite a busca
para a formação pessoal. (NAZIMA; CODO; PAES; BASSINEL, 2018; SOARES;
SILVA; SILVA; MEDEIROS, 2011)
4.1 Relato Primeiro
Foram momentos de emoção ao ver que de uma simples forma lúdica tocamos
os jovens que estavam presentes, muitos deixaram a emoção falar mais alto, que de
tal forma, vimos que nossas noites de planejamento e sacrifício deram resultados, nos
sentimos especiais ali, pois vimos em cada rosto a vontade de crescer e não se deixar
levar pela vida e os efeitos do alcoolismo.

Segundo Moreira (2000, pagina 43) “A aprendizagem significativa subjaz à
integração construtiva entre pensamento, sentimento e ação que conduz ao
engrandecimento humano” (MOREIRA, 2000; p. 43)
4.2 Relato Segundo
Para mim foi de grande importância pois adquiri valores que posso levar para
a vida toda, a cada extensão percebo que nasce em mim uma nova pessoa pois posso
enxergar diversas realidades e culturas diferentes.
Pude ver nos olhos de cada um que se fazia presente naquele local em que
apresentamos a peça, a emoção e a certeza de que todos ali tinham obstáculos, mas
a partir dos nossos exemplos e da nossa forma de usar o teatro como didática eles se
identificaram com a problemática e viram que não é somente na casa deles.
Boal (2009) argumenta que todos os espaços sejam marcados pela luta dos
oprimidos e por suas vivências, tendo a arte e a estética como instrumentos
de libertação. Ao terem consciência dos processos que os/as envolvem, os
sujeitos podem intervir sobre a sua realidade, criando formas de
emancipação. (BOAL, 2009; p.2)
Segundo a Organização Mundial da Saúde o álcool é capaz de afetar de
forma negativa pessoas e laços familiares, sendo que a faixa etária mais
afetada são os jovens. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2004; p.40)

4.3 Relato Terceiro
O teatro como um trabalho acadêmico me mostrou o quanto algo empírico pode
tocar a vida de uma ou de várias pessoas, tentei transmitir com amor entre uma fala
e outra todos os dados, resultados e estatísticas que colhemos para o trabalho até
porque eu e minha família fizemos parte dela durante 20 anos. Foi possível entender
e compreender cada olhar e cada lagrima dos olhos ali presentes, pois o teatro
demonstrou o que realmente acontece nos nossos lares.
Nos tornamos alguém melhor quando deixamos de julgar as pessoas e
passamos a entende-las, digo isso com certeza, pois já fui vítima de uma sociedade
que não compreende que um alcoólatra, alcooliza toda uma família.
Segundo Grant (2000) “a partir de uma pesquisa epidemiológica, encontrou
que, para crianças e adolescentes menores de dezoito anos, uma em cada quatro
está exposta ao abuso do álcool no ambiente familiar”. (GRANT; 2000, p.2)
4.4 Relato Quarto
Por meio da proposta apresentada pela professora e dos posteriores estudos
que fizemos, transformamos um simples tema em algo grandioso que através do
nosso esforço conseguimos conhecer e tocar realidades de pessoas como a minha,
pois também fui vítima desse mal que afeta a sociedade de modo geral.
Pude perceber a importância de buscar uma linguagem que passasse o
ensinamento de uma forma simples e que chamasse a atenção.
Mais do que ensinar usando como forma de didática o teatro, obtive muito mais
aprendizado pois a cada extensão aprendo um pouco mais de mim mesmo.
Segundo Kishimoto (1999):

A dimensão educativa surge quando as situações lúdicas são
intencionalmente criadas com vista a estimular certos tipos de aprendizagem.
De nada adianta desenvolver em sala de aula um formalismo, seja
matemático ou lógico, de determinado problema, se este não se constitui
como um problema para o estudante. Não se pode esperar superação em
suas concepções alternativas se os estudantes engajados no processo de
aprendizagem não estão, de fato, envolvidos no construir e questionar suas
hipóteses. É necessário que se sintam seduzidos pelo que lhes é
apresentado (p. 452)
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EXTRAÇÃO ALCALINA DE COMPOSTOS FENÓLICOS DA FOLHA
DE OLIVEIRA
Thais Antunes Carneiro
Bruno Guedes Fonseca
RESUMO
Um tratamento alcalino brando da folha de oliveira foi avaliado como uma estratégia para
aumentar a solubilização dos compostos fenólicos presentes no material. O tratamento foi realizado em
diferentes condições de tempo (30 a 90 min), temperatura (30 a 90°C) e concentração de NaOH (0,2 a
0,8% m/v), os quais foram combinados de acordo com um planejamento fatorial de face centrada, tendo
como resposta a recuperação mássica do material e a concentração de fenólicos totais no licor alcalino.
Os resultados mostraram que a temperatura e concentração de NaOH tiveram influência significativa
em ambas as respostas avaliadas. Nas melhores condições de tratamento (85 min, 60°C e 0,4% m/V
de NaOH) foi observada recuperação de 60,1 ± 1,2% da massa inicial do material e a solubilização de
5,6 ± 0,4 g/L de fenólicos totais. Diante disso, conclui-se que o tratamento sugerido pode remover parte
da lignina, na forma de compostos fenólicos.
Palavras-chave: Matéria-prima lignocelulósica; Folha de oliveira; Tratamento alcalino; Fenólicos totais.

ABSTRACT
Mild alkaline treatment of olive leaf was evaluated as a strategy to increase the phenolic
compounds solubilization present in the material. The treatment was performed at different time
conditions (30 to 90 min), temperature (30 to 90°C) and NaOH concentration (0.2 to 0.8% m/v), which
were combined according to face factorial planning, with the response of the material recovery and the
total phenolic concentration in the alkaline liquor. The results showed that the temperature and NaOH
concentration had significant influence on both evaluated responses. At the best treatment conditions
(85 min, 60 ° C and 0.4% m/v NaOH) recovery of 60.1 ± 1.2% of the initial mass and 5.6 ± 0, 4 g/L of
total phenolics solubilization. It is concluded that the suggested treatment can remove part of the lignin,
in the form of phenolic compounds.
Keywords: Lignocellulosic raw material; Olive leaf; Alkaline treatment; Total phenolics.

1.

INTRODUÇÃO

Diversos compostos fenólicos de alto valor agregado, principalmente para as
áreas médico-farmacêutica, cosmética e alimentícia, têm sido amplamente
encontrados nos materiais lignocelulósicos, com concentrações e tipos dependendo
de cada matéria-prima. A folha de oliveira, por exemplo, é atualmente empregada
como fonte de ácidos graxos insaturados, vitaminas e compostos fenólicos, os quais
podem apresentar atividade antioxidante, hipoglicemiante, antiarrítmico, hipotensor e
antimicrobiana. Neste material, aproximadamente 35% de sua massa constituem-se
de extrativos, fração rica em compostos fenólicos, principalmente oleuropeina, tirosol
e hidroxitirosol. Assim, para que os materiais lignocelulósicos sejam empregados
efetivamente em uma plataforma de biorrefinaria, se faz necessário estudos de
tratamentos de forma a aproveitar integralmente as frações açucaradas, lignina e
extrativos.
2.

REFERENCIAL TEÓRICO

Os materiais lignocelulósicos são constituídos majoritariamente pela celulose e
hemicelulose, intercaladas por outra macromolécula denominada lignina. Além disso,
um grande número de compostos de alto valor agregado pode ser encontrado como
extrativos nesses materiais. Atualmente, diversos compostos de interesse comercial
têm sido obtidos a partir destes materiais; e, dentro deste contexto, surge o conceito
de biorrefinaria, com a proposta do aproveitamento integral das matérias-primas
lignocelulósicas para a obtenção de produtos químicos de alto valor agregado através
de rotas químicas e bioquímicas sustentáveis (Rabemanolontsoa, Saka, 2016). O
pleno desenvolvimento desta plataforma tecnológica depende principalmente da
utilização dos diferentes componentes do material lignocelulósico em processos de
produção. Sendo assim, a etapa inicial de tratamento da biomassa lignocelulósica é
de fundamental importância para a recuperação integral das frações açucaradas
contidas nesta estrutura, bem como dos compostos presentes nos extrativos e lignina
(Bajpai, 2016).
Diversas tecnologias de tratamento de materiais lignocelulósicos têm sido
estudadas nas últimas décadas, incluindo os métodos físicos, químicos e biológicos,
ou uma combinação entre eles. Cada matéria-prima requer uma estratégia diferente
de tratamento e de processamento, que deve ser adaptada, levando em consideração
a sua composição estrutural e a susceptibilidade a tais tratamentos (Menon e Rao,
2012; Bajpai, 2016). É válido ressaltar ainda que a maioria dos métodos de tratamento
de materiais lignocelulósicos visa apenas à recuperação da fração celulósica desses
materiais. No entanto, para atender o conceito de biorrefinaria, o tratamento destes
materiais deve visar ainda o aproveitamento da hemicelulose (Fonseca et al., 2013),
lignina e extrativos, sendo este último, muitas vezes rico em compostos fenólicos de
alto valor agregado (Ryan et al., 2003; Ghanbari et al., 2012). O tratamento alcalino
do material lignocelulósico, por exemplo, tem sido empregado com o objetivo de
diminuir o grau de polimerização e a cristalinidade da celulose. Os efeitos positivos
deste tratamento sobre a digestibilidade enzimática da celulose têm sido relatados em
diferentes materiais lignocelulósicos. No entanto, tais tratamentos visam apenas o
aproveitamento desta fração açucarada, uma vez que condições severas de reação
(altas temperaturas e concentração elevada de catalisador) resultam em uma

diminuição do conteúdo de carboidratos, principalmente aqueles presentes na
hemicelulose (Chen et al., 2013; García et al., 2013).
Uma das partes mais importantes da oliveira são suas folhas, as quais são
consideradas uma grande fonte de compostos bioativos pela presença de grande
quantidade de antioxidantes (Savarese et al. 2007), sendo empregadas no tratamento
e prevenção de diabetes, hiperglicemia, hipertensão, doenças infecciosas (Komaki et
al., 2003), febre, malária, arritmias e espasmos musculares intestinais (BenaventeGarcia et al.,2000). De acordo com a literatura, a extração desses compostos bioativos
pode se dá por diversos métodos, sendo os mais utilizados a extração com solventes,
extração supercrítica, extração com fluído pressurizado, extração assistida por
ultrassom e extração assistida por micro-ondas. Dentre eles, o método mais simples
e mais utilizado é a extração simples com solventes, que consiste em adicionar um
solvente ao composto a ser extraído, sob temperatura e agitação controlada
(Savarese et al. 2007).
Assim, diante do desafio de aproveitar o máximo de açúcares fermentescíveis
no material lignocelulósico, o tratamento alcalino, quando realizado em condições
mais brandas de reação, emerge como uma alternativa inovadora e promissora para
promover a extração dos compostos bioativos presentes nas folhas de oliveira, além
de proporcionar uma hidrólise mais eficiente da celulose e minimizar a toxicidade dos
hidrolisados hemicelulósicos, uma vez que é capaz de solubilizar o acetato e parte da
lignina da matriz lignocelulósica.
3.

MATERIAL E MÉTODOS

A folha de oliveira (Olea europaea L.) empregada no presente estudo foi
coletada na região de Lorena/SP, Brasil. As folhas foram removidas dos ramos e
secada à temperatura ambiente e, em seguida, moídas para obter a fração de
granulometria entre 0,43-0,60 mm.
Os teores percentuais dos componentes estruturais e não-estruturais
(extrativos e cinzas) da folha de oliveira empregada no presente estudo estão
apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1 – Componentes estruturais e não-estruturais da folha de oliveira

Componentes
Celulose
Hemicelulose
Xilana
Arabinana
Lignina total
Lignina insolúvel em ácido
Lignina solúvel em ácido
Grupos acetil
Cinzas
Extrativos*

% m/m
15,2 ± 0,5
13,2 ± 0,2
9,0 ± 0,2
4,2 ± 0,1
32,1 ± 1,4
24,0 ± 1,2
8,1 ± 0,2
0,0 ± 0,0
4,5 ± 0,2
35,0 ± 1,5

Média de quatro determinações. * Determinado por diferença.

O tratamento alcalino do material foi realizado de acordo com um planejamento
experimental completo do tipo 23, com face centrada e quatro repetições no ponto
central. Para isso, foram avaliados os efeitos do tempo, temperatura e concentração
de NaOH, conforme apresentado na Tabela 2.
Tabela 2 – Níveis e valores das variáveis independentes empregados no tratamento alcalino da folha
de oliveira

Variáveis

Níveis
Inferior (-1)

Médio (0)

Superior (+1)

X1 = Tempo (minutos)

30

60

90

X2 = Temperatura (°C)

30

60

90

X3 = NaOH (% m/v)

0,2

0,5

0,8

Os tratamentos foram realizados em frascos Erlenmeyer de 250 mL contendo
cerca de 10 g de material seco. A estes frascos foram adicionados o volume
apropriado das diferentes soluções alcalinas em uma relação sólido/líquido de 1:10
(m/v). Esta mistura foi imediatamente homogeneizada com um bastão de vidro e, em
seguida, colocada em banho-maria, obedecendo a temperatura e tempo requeridos.
Para cada condição experimental avaliada, os sólidos tratados foram
separados da fração líquida (licor alcalino) utilizando peneiras de 120 mesh e, em
seguida lavados até pH neutro e secados a temperatura ambiente até atingir cerca de
10% de teor umidade. Estes sólidos foram então pesados para determinar as
modificações na composição mássica do material em consequência de cada condição
experimental e os licores alcalinos foram analisados quanto ao teor de compostos
fenólicos totais, sendo ambas empregadas como respostas do planejamento
proposto.
O teor de umidade do material foi determinado a partir da perda de peso de
uma amostra de aproximadamente 1,0 g quando submetida a uma temperatura
constante de 105 ± 1°C durante o período suficiente para alcançar peso constante.
A caracterização química da matéria-prima in natura foi determinada mediante
metodologia baseada no protocolo National renewable Energy Laboratory (Sluiter et
al., 2012). Para a quantificação da lignina solúvel em ácido foi empregada a
metodologia sugerida por Ferraz et al. (2000).
Os teores de açúcares e ácido acético foram determinados por Cromatografia
Líquida de Alto Eficiência (CLAE), em equipamento Agilent Technologies 1260 Infinity
com detector de índice de refração e coluna BIO-RAD Aminex HPX-87H (300 X 7,8
mm), nas seguintes condições: temperatura de 45°C; eluente: ácido sulfúrico 0,005
mol/L; fluxo de 0,6 mL/min e volume de amostra de 20 μL.
O teor dos compostos fenólicos foi quantificado colorimetricamente pelo
método modificado de Folin-Ciocalteu (Singleton, 1999) usando ácido caféico como
padrão de calibração. A reação foi realizada em tubos de ensaio contendo 3,0 mL da
amostra e 0,2 mL de reativo de Folin, que foram homogeneizados e mantidos em
repouso por 5 min, sendo, em seguida, adicionados 0,8 mL de solução de Na2CO3
(150 g/L) e mantida em repouso a temperatura ambiente, em ausência de luz, por 30

min. A leitura espectrofotométrica foi realizada a 760 nm, utilizando água destilada
como branco.
A análise estatística foi efetuada pelo programa Design Expert 6.0,
considerando níveis de significância de 95% de confiança, sendo os resultados
expressos em Tabelas de Análise de Variância (ANOVA).
4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Efeito do pré-tratamento alcalino na composição da madeira de oliveira
A oleuropeina, hidroxitirosol, tirosol e ácido ferúlico são os principais compostos
fenólicos presentes na folha de oliveira. Portanto, extraí-los da matriz lignocelulósica
constitui uma importante estratégia para o aproveitamento integral deste material.
Dentro deste contexto, esta etapa objetivou avaliar o efeito do tratamento alcalino
sobre a solubilização de fenólicos totais no licor alcalino, bem como sobre a perda
mássica dos sólidos resultantes. Para isso foi empregado um planejamento fatorial de
face centrada do tipo 23 com quatro repetições no ponto central, totalizando 18
ensaios, conforme apresentado na Tabela 3.
Tabela 3 – Efeito das diferentes condições de tratamento alcalino da folha de oliveira
Fatores Independentes
Ensaios

Tempo
(min)

Temperatura
(°C)

NaOH
(%m/v)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15a
16a
17a
18a

30
90
30
90
30
90
30
90
30
90
60
60
60
60
60
60
60
60

30
30
90
90
30
30
90
90
60
60
30
90
60
60
60
60
60
60

0,2
0,2
0,2
0,2
0,8
0,8
0,8
0,8
0,5
0,5
0,5
0,5
0,2
0,8
0,5
0,5
0,5
0,5

% Recuperação em
massa
75,7
76,1
64,1
67,8
66,6
64,0
37,8
31,9
58,9
52,4
67,1
43,8
68,1
46,6
55,0
57,6
57,3
55,2

Licor alcalino
Fenólicos totais
(g/L)
2,21
2,95
4,50
3,81
3,90
3,87
7,13
7,38
4,98
6,06
4,01
6,51
3,98
6,30
5,21
5,25
5,90
5,78

Nota-se na Tabela 3 que a recuperação de sólidos após o tratamento alcalino
variou de 31,9 a 76,1% em função das diferentes condições estudadas. As menores
recuperações foram observadas nos ensaios 7 e 8, ou seja, as condições mais
severas de temperatura e concentração de NaOH proporcionaram uma maior
degradação do material. Em relação aos ensaios do ponto central, verifica-se uma
recuperação de 56,3 ± 1,4% em relação ao sólido inicial. Uma menor recuperação de
massa com o aumento da concentração do catalisador alcalino também foi verificada

em trabalhos descritos na literatura. No tratamento alcalino de Saccharum
spontaneum por 60 min a 110°C, Kataria et al. (2013) verificaram que o aumento na
concentração de NaOH (de 0,5 para 2,0% m/v), diminuiu a recuperação de sólidos de
80,9 para 65,3%, respectivamente. Os autores atribuíram este fato à maior
solubilização de lignina e carboidratos nas condições mais severas de tratamento.
A Tabela 3 apresenta também a concentração de fenólicos totais no licor
alcalino, a qual variou de 2,21 g/L (ensaio 1) a 7,38 g/L (ensaio 8), representando as
condições menos e mais severas de tratamento, respectivamente. Nota-se ainda que
a concentração de fenólicos nos ensaios do ponto central foi de 5,54 ± 0,36 g/L.
Os resultados do presente estudo mostraram que o tratamento alcalino brando
é uma alternativa promissora na solubilização de compostos fenólicos presente na
estrutura lignocelulósica, sem alterar as frações polissacarídicas destes materiais,
uma vez que em determinadas condições de estudo, foram verificadas baixas perdas
de massa do material. É importante ressaltar ainda que este tratamento não é um
processo totalmente seletivo para a remoção de compostos fenólicos e dependerá do
tipo de biomassa empregada, sendo então necessário definir as melhores condições
de reação para cada tipo de matéria-prima lignocelulósica.
Uma análise estatística dos resultados foi realizada com a finalidade de
identificar os fatores mais importantes e selecionar as condições do processo que
maximizam tanto a recuperação da massa do material como a solubilização de
compostos fenólicos no licor alcalino. É importante ressaltar que grandes perdas
mássicas podem acarretar em perdas de outras frações do material, como, por
exemplo, das frações açucaradas.
Os valores dos efeitos, para as duas respostas em estudos, estão mostrados
no gráfico de Pareto (Figura 1). Os resultados da análise estatística confirmaram os
efeitos sugeridos pela análise direta dos dados, ou seja, os fatores temperatura e
concentração de catalisador exerceram um efeito negativo e positivo sobre a
recuperação de sólido e solubilização de fenólicos, respectivamente.
Para a recuperação de sólido, nota-se que apenas os efeitos individuais da
temperatura e concentração de NaOH, bem como o efeito combinado de ambos os
fatores foram significativos ao nível de confiança de 95% (Figura 1A). Verifica-se ainda
que estas variáveis apresentaram efeitos negativos sobre essa resposta, sugerindo
que ambos os parâmetros são favorecidos no menor nível de concentração de
catalisador (-15,91), temperatura (-15,79) e a interação entre esses dois fatores (6,95). As estimativas dos efeitos para a solubilização dos fenólicos estão
apresentadas na Figura 1B. Diferente do observado para a perda mássica do material,
os efeitos individuais da concentração de NaOH (6,77) e temperatura (5,83) são
positivos e significativos. O sinal positivo desses parâmetros sugere que ambos
interferem positivamente na solubilização de fenólicos no licor alcalino.

A

[NaOH] (L)
(Temperatura (L)

-15,91
-15,79

Temperatura (L) x [NaOH] (L) -6,95
[NaOH] (Q)

2,23

Tempo (L) x [NaOH] (L) -2,14
Tempo (L) -1,65
Tempo (Q)

0,89

Temperatura (Q)

0,73

Tempo (L) x Temperatura (L) 0,01

0,
p=,05
Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

B

[NaOH] (L)
Temperatura (L)

5,83

Temperatura (L) x [NaOH] (L)

2,25

[NaOH] (Q)

-1,80

Tempo (L)

6,771203

6,77

-0,85

Tempo (L) x Temperatura (L) -0,81
Temperatura (Q) -0,46
Tempo (L) x [NaOH] (L)

0,17

Tempo (Q) 0,11
p=,05
Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

Figura 1 – Estimativas dos efeitos (ao nível de 95% de confiança) através dos gráficos de Pareto das
variáveis respostas: A) recuperação mássica e B) teor de fenólicos totais.

A significância estatística do modelo de segunda ordem para a recuperação em
massa e fenólicos totais foi avaliada a partir de uma análise de variância de regressão
para os modelos representativos das respostas estudadas (ANOVA), sendo os
resultados apresentados nas Tabelas 4 e 5, respectivamente. A ANOVA revelou que,
o modelo de regressão foi estatisticamente significativo ao nível de 95% de confiança,
apresentando alto coeficiente de correlação (R2 > 0,96), o que significa pouca variação
entre os resultados experimentais e os previstos pelos modelos.
Tabela 4 – Análise de variância para a recuperação em massa
Resposta (Y1): % Recuperação em Massa (R2 = 0.9863)
Fatores
SQ
GL
MQ
F
P
Modelo
2504,45
9
278,27
64,02
< 0,0001
X1 (L)
11,88
1
11,88
2,73
0,1369
X2 (L)
1083,68
1
1083,68
249,33
< 0,0001
X3 (L)
1100,40
1
1100,40
253,18
< 0,0001
X1 (Q)
3,44
1
3,44
0,79
0,3994
X2 (Q)
2,33
1
2,33
0,54
0,4849
X3 (Q)
21,66
1
21,66
4,98
0,0561
X1X2
0,000
1
0,000
0,000
1,0000
X1X3
19,84
1
19,84
4,57
0,0651
X2X3
210,13
1
210,13
48,35
0,0001
Residual
34,77
8
4,35
Falta de Ajuste
29,18
5
5,84
3,13
0,1880
Erro puro
5,59
3
1,86
Total
2539,22
17
X1: tempo (min), X2: temperatura (°C), X3: Concentração de NaOH (m/V), X4: agitação (rpm). SQ:
Soma dos quadrados, GL: Grau de liberdade, MQ: Média quadrática.

Tabela 5 – Análise de variância para a solubilização de compostos fenólicos
Resposta (Y2): Solubilização de Fenólicos (g) (R2 = 0.9652)
Fatores
SQ
GL
MQ
F
P
Modelo
33,76
9
3,75
24,66
< 0,0001
X1 (L)
0,18
1
0,18
1,20
0,3055
X2 (L)
15,35
1
15,35
100,92
< 0,0001
X3 (L)
12,39
1
12,39
81,44
< 0,0001
X1 (Q)
0,070
1
0,070
0,46
0,5179
X2 (Q)
0,48
1
0,48
3,15
0,1140
X3 (Q)
0,79
1
0,79
5,20
0,0521
X1X2
0,17
1
0,17
1,09
0,3277
X1X3
3,613 x 10-3
1
3,613 x 10-3
0,024
0,8813
X2X3
1,61
1
1,61
10,59
0,0116
Residual
1,22
8
0,15
Falta de Ajuste
0,84
5
0,17
1,32
0,4358
Erro puro
0,38
3
0,13
Total
34,98
17
X1: tempo (min), X2: temperatura (°C), X3: Concentração de NaOH (m/V), X4: agitação (rpm). SQ:
Soma dos quadrados, GL: Grau de liberdade, MQ: Média quadrática.

Os modelos matemáticos que descrevem a porcentagem de recuperação
mássica do material após tratamento alcalino (Y1) e solubilização de fenólicos totais
(Y2) como uma função do tempo (X1), temperatura (X2) e concentração de NaOH (X3)
foram estabelecidos, de acordo com as Equações 1 e 2 respectivamente. Verifica-se

que o efeito linear da temperatura e da concentração de NaOH foram as únicas
variáveis estatisticamente significativas (p < 0,05) para todas as respostas,
confirmando a análise direta dos dados.
Y1 = 55,40 - 1,09 X1 - 10,41 X2 - 10,49 X3 + 1,13 X12 +0,93 X22 + 2,83 X32 + 0,000 X1X2 - 1,57 X1X3 - 5,12
X2 X3
(1)
Y2 = 5,61 + 0,13 X1 + 1,24 X2 + 1,11 X3 - 0,16 X12 - 0,42 X22 - 0,54 X32 - 0,14 X1X2 + 0,021 X1X3 + 0,45 X2X3
(2)

De modo a selecionar as melhores condições de tratamento alcalino, foi
realizada uma otimização numérica do processo baseada na sobreposição das curvas
de ambas respostas e uma condição foi designada como ponto ótimo, que
correspondeu a 85 min, 61°C e 0,4% m/V de NaOH. Sob estas condições, o modelo
prediz recuperação em massa de 59,3% e solubilização de 5,2 g/L de fenólicos totais.
As respostas preditas foram validadas a partir da realização de experimentos
adicionais em triplicata, nas condições selecionadas. Os resultados encontraram-se
dentro da faixa dos valores preditos, com recuperação mássica de 60,1 ± 1,2% e
solubilização de 5,6 ± 0,4 g/L de fenólicos totais.
5.

CONCLUSÃO

O tratamento alcalino brando da folha de oliveira mostrou-se um método eficaz
na remoção de compostos fenólicos do material. Além disso, em condições reacionais
mais brandas, foi verificado baixa perda mássica, o que pode representar baixa perda
das frações açucaradas, atendendo assim o conceito de biorrefinaria. Nas melhores
condições de tratamento foi verificada recuperação mássica de 60,1 ± 1,2% e
solubilização de 5,6 ± 0,4 g/L de fenólicos totais.

REFERÊNCIAS
Bajpai P. Pretreatment of Lignocellulosic Biomass for Biofuel Production. India: Ed.:
Sharma. ISSN: 2212-9898, 2016.
Benavente-Garcia, O.; Castillo, J.; Lorente, J.; Ortuno, A.; Del Rio, J. Antioxidant
activity of phenolics extracted from Olea europaea L. leaves. Food Chemistry, 68: 457–
462, 2000.
Chen, Y.; Stevens, M.; Zhu, Y.; Holmes, J.; Xu, H. Understanding of alkaline
pretreatment parameters for corn stover enzymatic saccharification. Biotechnology
Biofuels, 6:8, 2013.
Ferraz, A.; Baeza, J.; Rodriguez, J.; Freer, J. Estimating the chemical composition of
biodegraded pine and eucalyptus wood by DRIFT spectroscopy and multivariate
analysis. Bioresource Technol, 74:201-212, 2000.
Fonseca, B.G.; Puentes, J.G.; Mateo, S.; Sánchez, S.; Moya, A.J.; Roberto, I.C.
Detoxification of rice straw and olive tree pruning hemicellulosic hydrolysates
employing Saccharomyces cerevisiae and its effect on the ethanol production by
Pichia stipitis. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61:9658-9665, 2013.
García, J.C.; Díaz, M.J.; Garcia, M.T.; Feria, M.J.; Gómez, D.M.; López, F. Search for
optimum conditions of wheat straw hemicelluloses cold alkaline extraction process.
Biochemical Engineering Journal, 71:127–133, 2013.
Ghanbari, R.; Anwar, F.; Alkharfy, K.M.; Gilani, A-H.; Saari, N. Valuable nutrients and
functional bioactives in different parts of olive (Olea europaea L.). A review. Int J Mol
Ciencia, 13:3291-3340, 2012.
Kataria, R.; Ruhal, R.; Babu, R.; Ghosh, S. Saccharification of alkali treated biomass
of Kans grass contributes higher sugar in contrast to acid treated biomass. Chemical
Engineering Journal, 230:36-47, 2013.
Komaki, E.; Yanaguchi, S.; Maru, I.; Kinoshita, M.; Kakechi, K.; Ohta, Y.; Tsukada, Y.
Identification of anti-α-amylase components from olive leaf extracts. Food Science and
Technology Research, 9: 35–39, 2003.
Menon, V.; Rao, M. Trends in bioconversion of lignocellulose: Biofuels, platform
chemicals & biorefinery concept. Progress in Energy and Combustion Science,
38:522-550, 2012.
Rabemanolontsoa. H.; Saka, S. Various pretreatments of lignocellulosic. Bioresource
Technology, 199: 83–91, 2016.
Ryan, D.; Prenzler, P.D.; Lavee, S.; Antolovich, M.; Robards, K. Quantitative changes
in phenolic content during physiological development of the olive (Olea europaea)
cultivar Hardy’s Mammoth. J Agr Food Chem., 51:2532-2538 2003.

Savarese, M.; Marco, E.; Sacchi, R. Characterization of phenolic extracts from olives
(Olea europaea Cv. Pisciottana) by electros pray ionization mass spectrometry. Food
Chemistry, 105: 761–770, 2007.
Singleton, V.L.; Orthofer, R.; Lamuela-Raventós, R.M. Analysis of total phenols and
other oxidation substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocateau reagent.
Methods Enzymol., 299:152-178, 1999.
Sluiter, A. et al.: Determination of structural carbohydrates and lignin in biomass.
National Renewable Energy Laboratory, Golden, CO. Laboratory Analytical Procedura
(LAP-008) <Disponível em http://www.nrel.gov/docs/gen/fy13/42618.pdf> 2012.
Acesso em 03 de agosto de 2018.

PRODUÇÃO DE POMADAS: PROCESSO DE FABRICAÇÃO E
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RESUMO
Utilizadas desde os primórdios da sociedade humana as pomadas possuem como grande
barreira para ação de seus princípios ativos a pele, por ser uma estrutura da fisiologia humana que
busca impedir a entrada de antígenos. Atualmente as pomadas são fabricadas visando principalmente
a absorção, fixação e penetração dos princípios ativos que nela são incorporados. Sendo produzidas
em grande escala, faz-se necessário a utilização de equipamentos específicos como: balança, reator
com agitação, tanque de estocagem, envase. Também devem ser realizados testes de controle de
qualidade desde a fabricação até o envase como. São realizados testes de pH, viscosidade,
penetrabilidade e espalhabilidade. Em alguns casos faz-se necessário o teste de esterilidade; para que
seja garantido ao consumidor a segurança na utilização e a eficácia das pomadas. O presente artigo é
uma revisão de literatura redigida com base nas informações encontradas em artigos cirntíficos e livros.
Tem como objetivo identificar os equipamentos utilizados na indústria farmacêutica de produção de
pomadas bem como alguns testes realizados na produção em grande escala dessa forma farmacêutica.
Palavras-chave: Pomadas; Controle de qualidade; Equipamentos.

ABSTRACT
Used since the early days of human society the ointments have as a great barrier to action of
their active principles the skin, because it is a structure of human physiology that seeks to prevent the
entry of antigens, currently the ointments are manufactured aiming Mainly the absorption, fixation and
penetration of the active principles, which are present, by the skin. Being produced on a large scale, it
is necessary to use specific equipment such as: scales, reactor with agitation, storage tank, filling; Also
as quality control tests; From its manufacture to its filling as: Ph test, viscosity test, penetration test,
spreadability and in some cases of ointments the sterility test is necessary; In order to guarantee the
consumer safety, the use and effectiveness of ointments. This article aims to exemplify the equipment
used in the pharmaceutical industry for the production of ointments as well as some tests carried out on
ointments in its large-scale production utilizing research methodology review books literature and
Scientific articles
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1.

INTRODUÇÃO

De origem francesa, o termo pomada tem relação ao fato de, no princípio, ser
utilizado suco da maçã (pomme) no seu preparo, provavelmente com função
aromatizante. O uso de pomadas é relatado desde o período Babilônico-Assírio, 2000
a 2500 AC e somente em meados de 1885 a formulação original alterada. A
formulação inicial consistia na mistura de ativos vegetais em uma base oleosa, o que
garantia a liquefação do produto durante o ato de fricção e em contato com o calor da
pele (PRISTA, 1990).
Segundo a definição da Farmacopeia Brasileira (BRASIL, 2010), pomada é
uma forma farmacêutica semissólida destinada a aplicação na pele ou em membranas
mucosas. Consiste em uma solução ou dispersão de um ou mais princípios ativos em
baixas proporções em uma base adequada, usualmente não aquosa.
O uso tópico de fármacos tem entre suas vantagens a melhor aderência do
paciente ao tratamento e apresenta como ônus a própria pele, que atua como barreira
física contra agentes externos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA,
2012). A pele é o maior órgão do corpo humano, composta por três camadas,
apresentando funções específicas determinadas pelas suas estruturas (MOTTA;
AUN; GIAVINA-BIANCHI, 1996). A camada mais interna é a hipoderme, seguida da
derme e a mais superficial é a epiderme, que abriga o extrato córneo e todo sistema
tátil (extremidades nervosas). O extrato córneo é uma camada de células
queratinizadas, biologicamente inativadas e que apresentam a primeira e a mais
potente barreira física contra micro-organismos, agentes químicos, radiação e
consequentemente também atua inibindo a penetração dos constituintes presentes
em formulações tópicas (JUNQUEIRA, 2008).
2.

PERMEAÇÃO E VIAS DE ABSORÇÃO

A permeação de fármacos na pele depende tanto de fatores ligados às
características da fórmula farmacêutica (excipientes e princípios ativos, dose
administrada, solubilidade, baixo peso molecular), quanto as características da pele:
níveis de pH, capacidade de absorção e retenção de água, espessura das camadas,
vascularização, idade, etc (CAMPOS; MERCURIO, 2009). Ao serem absorvidos os
princípios ativos chegam à corrente sanguínea. Para que o fármaco alcance a corrente
sanguínea é necessário que permeie as barreiras da pele até atingir a epiderme viável
(Figura 1). A permeação pela pele ocorre por meio das vias: (i) intracelular, (ii)
intercelular, (iii) transfolicular e (iv) transglandular. Os componentes estruturais que
funcionam como canais das vias são os corneócitos, os folículos pilosos e as
glândulas sudoríparas (TOMMER; NEUBERT, 2006).

Figura 1: Estrutura da pele, permeação e vias de absorção das pomadas.

FONTE: CAMPOS; MERCURIO, 2009.

Um fármaco lipossolúvel não garante a absorção dos princípios ativos. Dessa
forma é necessário que na formulação os constituintes sejam parte hidrofílicos e parte
lipofílicos, para que se possibilite a solvência, a permeação e a absorção adequada
das substâncias (PRISTA, 1990).
3.

CONTITUINTES DAS FÓRMULAS
3.1 Princípio ativo

Substância química ativa que produz o efeito terapêutico esperado
(PALMEIRA; PAN, 2003).
3.1 Excipientes
Excipientes são substâncias auxiliares inertes que podem ser associadas aos
princípios ativos. Pela finalidade podem ser classificados como conservantes,
corantes, aromatizantes, edulcorantes, espessantes, emulsificantes, estabilizantes,
antioxidantes, diluentes, umectantes, solventes e promotores de absorção (SENA et
al., 2014). A Tabela 1 expõe e define as características de alguns dos tipos de
excipientes utilizados em pomadas:
Tabela 1: Tipos de excipientes utilizados em pomadas, capacidade de retenção de água e exemplos.
Tipos de
Capacidade de retenção de água
Exemplos
Excipientes
Vaselina e parafinas, plastibase (mistura de
Hidrofóbicos
Pouca ou nenhuma capacidade de polietileno e parafina líquida), oleato de
ou
retenção de água.
oléica, banha, Mygliol 812, óleos vegetais,
gordurosos
óleos hidrogenados, ceras, silicones, dmso.
Lanolina, lanolinas modificadas, alcoois
Notável capacidade de absorção
alifáticos superiores, álcool cetílico, álcool
Excipientes
de água ou de soluções aquosas,
estearílico, álcool cetosiarílico, álcool olélico,
aquaoriginando emulsões ou pseudo
estéres dos álcoois bi e tri-hidroxiiados,
oleosos
emulsões tipo A/O.
esteres dos sorbitois com ácidos gordos,
éstéres de sacarose.
Originam boas emulsões de óleo
Sabões alcalinos, diaderminas, ésteres de
em água constituindo a fase
alcoois poli-hídricos, estéres de glicerina,
externa da pomada. Facilmente
ésteres dos glicóis, esteres do pentaeritritol,

Excipientes
óleos
aquosos

Excipientes
hidrófilos

removíveis da pele ou mucosas,
não ocluem os poros. Por sua fase
externa aquosa é recomendável o
uso de conservantes para prevenir
invasão e proliferação de
microrganismos.

esteres dos polietilenoglicóis, derivados dos
polietilnoglicóis, estéres da sacarose,
compostos sulfonados e sulfatados, sais de
amônio quaternário, emulgentes anfotéricos.

Polioses, alginatos, pectina, amidos
carbopols (gelatina, alcoolpolivinílico,
polivinilpirrolidona, arguas (bentanite,
hecoterite, veergum e aatapulgite,
polioxietilenoglicois.
Fonte: PRISTA, 1990

Excipientes hidrodispersíveis ou
mucilaginosos que produzem
pomadas géis ou simplesmente
gel.

Em se tratando de formas farmacêuticas para fins tópicos, vale ressaltar o uso
dos parabenos como conservante antimicrobiano pela indústria farmacêutica e de
cosméticos (BALBANI; STELZER; MONTOVANI, 2006). O uso de conservantes é
recomendado apenas em formulações que contenham quantidade considerável de
água na formulação (emulsões, creme emulsão, creme O/A), pois devido ao caráter
aquoso destas formulações se apresentam propícias para a invasão de
microrganismos (PRISTA, 1990).
Recomenda-se que a água adicionada na formulação da pomada seja a água
purificada, obtida por meio de osmose reversa ou por outras técnicas combinadas de
purificação a partir da água potável. Contudo, em processos analíticos que se utilizem
de equipamentos como a CLAE, dosagem de resíduos minerais ou orgânicos,
espectrometria de massa, cromatografia a gás entre outros a norma é que se utilize
de água ultra purificada (BRASIL, 2017).
4.

PRODUÇÃO DE POMADAS

A produção de pomadas deve ser norteada pelas normas definidas no Manual
de Boas Práticas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) - RDC Nº 17,
DE 16 de Abril de 2010, que estabelece os padrões a serem seguidos desde as
instalações até todos os processos que envolvem os procedimentos na indústria
farmacêutica (BRASIL, 2010). Dessa forma, deve-se obedecer aos padrões Galenos;
utilizar constituintes que permeiem adequadamente a epiderme de modo a permitir a
biodisponibilidade e garantir os efeitos terapêuticos. Na fabricação de lotes acima de
1,5 kg são utilizados tanques de aço inoxidável com agitação planetária e
homogeneizador embutido, já que os equipamentos adequados são também
considerados fator essencial na qualidade da produção (CHORILLI; 2011).
Produzir pomadas consiste basicamente em misturar e homogeneizar seus
constituintes até que se alcance a forma semissólida característica. Existem três
métodos de preparo de pomadas: suspensão, solução e emulsão. O método de
suspensão consiste em dispersar pós-insolúveis em excipientes líquidos, enquanto no
método da solução é realizado por meio do aquecimento do princípio ativo solúvel no
excipiente. Por sua vez, o método da emulsão permite a solubilização de ativos em
água para posterior incorporação no excipiente gorduroso (PRISTA, 1990). As
similaridades nas metodologias está na pesagem dos constituintes, homogeneização
completa dos preparados e no amadurecimento do produto final (BRASIL, 2005).

As diferenças em cada método de produção se relacionam também com a
solubilidade de seus constituintes, que exigem mecanismos diferentes de produção.
Na Tabela 2 estão descritas algumas das particularidades de cada metodologia:
Tabela 2: Tipos de pomadas, suas propriedades físicas e diferenças de equipamentos
Pomada obtida por
suspensão

Pomada obtida por
solução

Pomada obtida
por emulsão
Emulsão creme do
tipo A/O ou O/A
recomendado
quando há um ou
mais princípio ativo
insolúvel no
excipiente.
Etapas de
aquecimento (50 a
70°C) e
resfriamento.

Definição

Pó insolúvel em excipiente.

Fármacos solúveis no
excipiente.

Temperatura

Ambiente.

Etapas de aquecimento e
resfriamento.

Homogeneização
e mistura

Homogeneização prévia
de cada fármaco, e pósincorporação das misturas.

Adicionam-se os fármacos
por ordem decrescente de
ponto de fusão até
completa solubilização e
homogeneidade, agita-se
então para obter
solidificação completa.

Incorporam-se as
fases lentamente
em agitação, até
que estejam
fundidas e em
temperaturas
semelhantes.

Particularidades
da formulação

Pós devem estar
adequadamente finos,
evitando dificuldade de
dispersão, ou grumos não
homogeneizáveis.
Porfirizar os pós em
pomadas oftálmicas com
uma parte da pomada, ou
com a própria água. Pósincompatíveis entre si, são
preparados parcialmente,
sendo homogeneizado no
conjunto.

Princípios ativos voláteis
ou termicamente instáveis
devem ser incorporados
após a fusão e
esfriamento do excipiente
a 30°C, (homogeneização
a frio até a solidificação).

Fármaco insolúvel
na fase aquosa ou
oleosa procede-se
á sua adição ao
excipiente já
emulsionado,
homogeneizando
ao limite a mistura.

Equipamentos

Misturadores planetários,
almofarizes mecânicos.

Misturadores planetários
de múltipla hélice providos
de aquecimento regulável,
filtração após a
homogeneidade.

Fonte: PRISTA, 1990

Misturadores
planetários com
cubas de dupla
parede
susceptíveis a
aquecimento,
triturador de
cilindros com
moinhos coloidais
por turbulência e
cavitação.

Após os processos de agitação, homogeneização e solidificação, o produto
deve permanecer por um tempo determinado de horas ou dias em repouso em
tanques de material inerte. Essa etapa denomina-se amadurecimento e é necessária
para que a pomada se solidifique completamente, encontrando o equilíbrio físico final.
Após esse tempo a pomada é acomodada e envasada. (PRISTA, 1990).
5.

PROCESSO DE ENVASE

A pomada madura é denominada produto intermediário. É envasada após
aprovação do controle da qualidade, responsável pelos testes analíticos. A pomada
permanece numa área destinada aos produtos a granel enquanto amostras estão em
análise. Após liberação pelo controle de qualidade, o lote é envasado em embalagens
primárias (bisnagas), que serão acondicionadas em embalagens secundárias (caixas
individuais). As embalagens são direcionadas para a área de armazenamento de
produtos finalizados (BOLOGNESI, 2012).
O que determina a embalagem a ser utilizada para acomodação da pomada
são as suas características, fatores como nível de esterilidade, caráter químico,
aspecto físico, local de administração, finalidade e formas de manuseio. O formato
bisnaga normalmente é a opção de escolha pelas indústrias (PRISTA; 1990). As
embalagens devem passar por processos de higienização e esterilização de acordo
com o material que as compõe. Os métodos mais utilizados são: vapor, calor seco,
óxido de etileno e radiação ionizante (BATISTUZZO; LIMA FILHO, 2011).
O controle do número de partículas do ar é muito importante nas áreas de
envase e de produção. Além disso, é necessário que sejam implementados métodos
de higiene e esterilização de todos os componentes físicos do espaço, incluindo pisos,
paredes, equipamentos, bancadas, etc (BRASIL, 2010).
A ANVISA em sua RDC nº 71, de 22 de dezembro de 2009 estabelece as
normas acerca das informações a serem inseridas nos rótulos a fim de garantir a
rastreabilidade do medicamento visando principalmente a segurança do consumidor.
As embalagens recebem identificação de lote, data de validade e fabricação,
informações sobre o produto e sua conservação, nome e registro do responsável
técnico (BRASIL, 2009).
6.

TESTES DO CONTROLE DE QUALIDADE

Desde a chegada da matéria prima, durante a fabricação, e no envase do
material produzido, é necessário que o produtos sejam submetidos a testes que
assegurem ao consumidor a segurança e eficácia da produção (BRASIL, 2018).
As matérias-primas são submetidas a testes de verificação de suas
características físicas e, no caso de princípios ativos, teor (BRASIL, 2016). Para a
verificação do produto final normalmente são realizados testes de pH, viscosidade,
ensaios de esterilidade, penetrabilidade e espalhabilidade (PRISTA, 1990).

6.1 Teste de pH
O pH é o índice que determina a quantidade de moléculas de hidrônios
dispersas em uma solução (BRASIL, 2010). Em pomadas o pH irá variar de acordo
com o local da aplicação. Esta medida é realizada na fase aquosa, que é separada da
fase oleosa por meio agitação. Para essa medição é utilizado um eletrodo de vidro
(BORELLA et al., 2010).
6.2 Teste de viscosidade
Viscosidade é um termo que caracteriza a consistência da pomada e/ou
excipiente, designando a força de coesão entre as moléculas (BRASIL, 2010b).
Para determinar a viscosidade é necessário a utilização de viscosímetros
rotativos de cone ou agulha. O viscosímetro rotativo com cone é recomendado para
testar a viscosidade de pomadas ou excipientes (PRISTA; 1990).
Em uma pomada orabase de triacinolona acetonida utiliza-se o viscosímetro
rotativo de agulha, e a viscosidade pode ser analisada em diferentes temperaturas e
rotações (MARAFON et al., 2016).
6.3 Teste de penetrabilidade
O ensaio de penetrabilidade possui como base a penetração da pomada sobre
um corpo rígido, utiliza-se de penetrômetros com cones devido as características
físicas das pomadas (PRISTA; 1990). É imprescindível o conhecimento das
características dos constituintes utilizados na fabricação das pomadas para que se
realize o ensaio de penetrabilidade. A ponta do cone deve possuir ângulo de 30° e
sua porção restante de 90° e deve, obrigatoriamente, ser fabricado de metal (BRASIL,
2010).
6.4 Teste de espalhabilidade
Pode-se averiguar a espalhabilidade de pomadas por meio da utilização de um
sistema que contempla a inserção da pomada em um cone de platina até completo
preenchimento. Em uma extremidade do cubo de platina é colocada uma placa de
vidro que será utilizada como suporte para a inserção de pressões variadas sobre o
cone, permitindo a relação entre a pressão exercida com a quantidade de pomada
que extravasa para fora do cubo (PRISTA, 1990).
Outra técnica para realizar o ensaio de espalhabilidade consiste em inserir a
pomada ou excipiente sobre duas placas de vidro, sendo que uma placa encontra-se
fixa e a outra móvel e após um minuto realiza-se a leitura dos diâmetros abrangidos
com o auxílio de um papel milimetrado (MARAFON et al., 2016).
6.5 Teste de esterilidade
O ensaio de esterilidade é reproduzido em pomadas oftálmicas, embora as
condições de fabricação e a característica pouco aquosa das pomadas não favoreçam
a colonização por microrganismos (BATISTUZZO; LIMA FILHO, 2011).
Para comprovar a esterilidade das pomadas é necessário dissolver as fórmulas
magistrais em solução estéril. As soluções são utilizadas para impregnar filtros que

são depositados em placas de Petri. No caso de pomadas antibacterianas faz-se
necessária a inativação do princípio ativo (PRISTA, 1990).
7.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a produção de pomadas deve seguir padrões estabelecidos
pelo manual de normas das boas práticas da Anvisa. Os excipientes devem ser
escolhidos de acordo com as características físicas dos princípios ativos, permitindo
a sua penetração sobre as camadas da pele atingindo até a camada mais profunda.
Os testes realizados sobre as pomadas dentro do controle de qualidade visam garantir
a eficácia da pomada e a segurança dos consumidores. O envase da pomada possui
como função armazenar, proteger e garantir a qualidade do produto final.
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PREPARO DE BIOCOSMÉTICO CONTENDO MEL, AVEIA E IOGURTE
NATURAL PARA HOMECARE
Beatriz Di Pace Gonçalves
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RESUMO
Os biocosméticos são produtos feitos com ingredientes naturais para o cuidado e hidratação
da pele. Formulações contendo produtos naturais podem ser manipuladas com alimentos em casa.
Essas formulações apresentam caráter hidratante e devem ser utilizadas logo após a manipulação. A
consistência das formulações deve ser adequada ao local de aplicação. O objetivo desse trabalho foi
desenvolver formulações combinando mel, aveia e iogurte naturas utilizando o planejamento estatístico
fatorial 23. As formulações resultantes foram avaliadas qualitativamente a respeito de suas
características organolépticas e espalhabilidade para definir o melhor local de aplicação: face ou corpo.
As formulações com maior quantidade de aveia apresentaram-se mais firmes e por essa razão são
mais indicadas para aplicação facial, enquanto aquelas com maior proporção de iogurte, para aplicação
corporal. Dessa forma foi possível concluir que a aveia é o ingrediente responsável pela consistência e
por indicar o local em que o creme será aplicado.
Palavras-chave: biocosméticos, mel, aveia, iogurte natural.

ABSTRACT
Biocosmetics are products made with natural ingredients for the care and hydration of the skin.
Formulations containing natural products can be handled with food at home. These formulations are
moisturizing and should be used immediately after handling. The consistency of the formulations must
be appropriate to the application site. The objective of this work was to develop formulations combining
natural honey, oats and yogurt using the factorial 23 statistical design. The resulting formulations were
qualitatively evaluated for their organoleptic characteristics and scatterability to define the best place of
application: face or body. The formulations with higher amounts of oats were more firm and therefore
are more suitable for facial application, whereas those with higher proportion of yogurt, for body
application. In this way it was possible to conclude that oats are the ingredient responsible for
consistency and to indicate the place where the cream will be applied.
Keywords: Biocosmetics, honey, oats, natural yogurt.

1.

INTRODUÇÃO

Os biocosméticos são produtos naturais que tem como objetivo retardar o
envelhecimento, a flacidez e o ressecamento da pele humana. Embora não exista uma
legislação específica aplicada ao processo de produção de Biocosméticos no Brasil,
existem agências certificadoras que definem parâmetros como tipo de matéria-prima
e tipos de processos que pode ser utilizada. De acordo com o Instituto Biodinâmico
(IBD, 2014) os biocosméticos devem ser formulados com ingredientes orgânicos e
naturais, causar o menor impacto possível o ambiente, considerando o processo
produtivo, utilização e descarte, não ser testado em animais e não ser prejudicial a
humanos. Substâncias naturais, idênticas às naturais e derivados naturais podem ser
utilizados no preparo desses cosméticos. Por outro lado, o uso de substâncias obtidas
a partir de componentes químicos ou alterações de substâncias naturais não são
permitidos nessas formulações. Além disso, não é permitido o uso de conservantes
artificiais, pesticidas, antibióticos, hormônios de crescimento e engenharia genética,
além de considerar a proteção do meio ambiente (LYRIO et al., 2011; TOZZO,
BERTONCELLO e BENDER, 2012).
Embora não exista uma regulamentação específica, agências certificadoras
como a IBD e a Ecocert determinam os pré-requisitos que devem ser levados em
consideração na produção de biocosméticos (IBD, 2014; ECOCERT, 2012).
Empresas brasileiras produtoras de biocosméticos são encontradas na região da
Amazônia. A produção de biocosméticos nessa região é favorecida pela
biodiversidade vegetal e tem proporcionado o crescimento econômico por meio da
geração de empregos e aumento da renda de moradores locais (ALMEIDA, 2013).
Os biocosméticos podem ser classificados em veganos, naturais e orgânicos.
Os biocosméticos veganos não devem conter ingredientes de origem animal. Por
outro lado, nos biocosméticos naturais são permitidos ingredientes de origem animal,
desde que não haja sacrifício deste para a obtenção da matéria-prima. Devem conter
no mínimo 95% dos ingredientes de origem natural, sem modificações radicais nas
moléculas, além de não conter produtos sintéticos, como corantes, fragrâncias, etc.
(ECOCERT, 2012). Por sua vez, os biocosméticos orgânicos devem conter no mínimo
95% de substâncias provenientes de cultivo orgânico (sendo 50% destes certificados
orgânicos), 20% de substâncias naturais não modificadas, no máximo 15% de
substâncias naturais derivadas. Não existem normas para a confecção deste
estabelecida mundialmente (TOZZO, BERTONCELLO E BENDER, 2012).
A saúde da pele é muito importante e tem sido reconhecida cada vez mais pela
sociedade. Com o intuito de manter a pele bela e macia é necessário hidratá-la, com
intenção de criar uma camada protetora contra agressões mínimas do dia a dia. Para
isso, devem ser escolhidos ingredientes com riqueza de nutrientes e vitaminas.
Alimentos podem ser utilizados como agentes hidratantes devido a sua composição
química rica em vitaminas e oligoelementos, além de ácidos graxo, proteínas e
carboidratos (MORAIS, 2012).
O mel é um produto natural obtido a partir de abelhas e apresenta em sua
composição, remineralizantes e vitaminas B6 e C. De acordo com Gonçalves, Filho e
Menezes (2005), o mel possui atividade antimicrobiana. Em estudo desenvolvido por
Costa e Espinheira (2018) foi relatado que a formulação desenvolvida com mel em
associação ao carvão ativado apresentou atividade clareadora em axilas
hiperpigmentadas. O iogurte natural e a aveia também são muito utilizados em

cosméticos. A aveia é um cicatrizante, por ser rica em fibras, hidratar, estimular a
produção de colágeno e elastina e contém as vitaminas B1 e B2. Por sua vez, o iogurte
natural combate a acne, remove manchas, remove olheiras, hidrata, clareia e contém
ácido lático, que regula o pH e devolve o brilho à pele (MORAIS, 2012).
O objetivo desse trabalho foi desenvolver formulações de biocosméticos
utilizando iogurte natural, aveia e mel como matérias-primas. Foi utilizado o
planejamento fatorial 23 para combinar as matérias-primas em diferentes proporções
e avaliar qualitativamente as suas propriedades físicas. De acordo com a viscosidade
da formulação final foi sugerido o local mais indicado de aplicação: corpo ou rosto.
Considerando o conforto durante os cuidados com a pele em ambiente
doméstico, esse trabalho justifica-se pela necessidade de identificar a ação de cada
componente da formulação no que diz respeito a viscosidade final do biocosmético
manipulado em ambiente doméstico. Além disso, a avaliação realizada permite a
definição das quantidades necessárias de cada matéria-prima, evitando desperdícios.
2.

METODOLOGIA
2.1 Matérias-primas

Para a manipulação da formulação foram utilizadas as seguintes matériasprimas: iogurte natural com consistência firme (Vigor), aveia em flocos finos (Taeq) e
mel (Flora Néctar). O iogurte com consistência firme foi escolhido com a finalidade de
se obter uma formulação firme, evitando que escorresse durante o tratamento. As
matérias-primas podem ser observadas na Figura 1.
Figura 21: Matérias-primas utilizadas para o preparo das formulações

Fonte: O autor

2.2 Planejamento estatístico
Com a finalidade de realizar diferentes combinações das matérias-primas aveia
(X1), iogurte natural (X2) e aveia (X1) e mel (X3) foi utilizado como ferramenta o
planejamento fatorial completo 23. O experimento referente ao ponto central foi
realizado com triplicata. A matriz, as variáveis codificadas e decodificadas e os níveis
das variáveis podem ser observados na Tabela 1.
Tabela 5: Planejamento fatorial completo 23, níveis e códigos das variáveis independentes utilizadas.
Variáveis Independentes Codificadas
Experimento
X1
X1
X2
1
-1
-1
-1
2
+1
+1
-1
3
-1
-1
+1
4
+1
+1
+1
5
-1
-1
-1
6
+1
+1
-1
7
-1
-1
+1
8
+1
+1
+1
9 (PC)
0
0
0
Níveis
Variáveis Independentes decodificadas
-1
0
+1
X1
Floco de aveia (g)
1,5
3,0
4,5
X2
Iogurte natural integral (g)
10,0
20,0
30,0
X3
Mel (g)
1,5
3,0
4,5
PC: ponto central

A aveia e o iogurte natural foram pesados em vidro de relógio enquanto o mel
foi pesado em béquer de 50 mL (Figura 22). A quantidade de cada matéria-prima
variou de acordo com a Tabela 5. Após fracionados, a aveia e o iogurte natural foram
adicionados ao mel com o auxílio de espátulas e a mistura resultante foi
homogeneizada com auxílio de bastão de vidro.
Figura 22: Matérias-primas fracionadas

Fonte: O autor

2.3 Avaliação das características organolépticas
As características organolépticas determinam a aceitação do produto pelo
consumidor. Após a manipulação as formulações foram analisadas considerando o
aspecto, cor, odor, funcionalidade e sensação ao tato (ANVISA, 2004).
3.

RESULTADOS

As formulações manipuladas podem ser observadas na Figura 3. Todas
apresentaram diferentes consistências de acordo com a proporção das matériasprimas utilizadas. Formulações com maior grau de viscosidade podem ser aplicadas
na face, evitando que escorra após a aplicação, resultando em maior tempo de contato
com a pele e menor risco de sujar a vestimenta durante a aplicação. Por outro lado,
formulações menos viscosas e que apresentem maior espalhabilidade podem ser
indicadas para uso corporal.
Figura 3: Formulações manipuladas com diferentes proporções de mel, aveia e iogurte natural.

1
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Fonte: O autor

Na Tabela 2 é possível observar os resultados referentes a consistência,
espalhabilidade e odor das formulações desenvolvidas.
As formulações 1, 3, 5 e 9 apresentaram baixa viscosidade aparente, ou seja,
demostram-se mais fluidas quando comparadas às demais. Essa característica é
resultado da menor proporção de aveia em relação ao iogurte. Além disso
apresentaram odores diferentes, relacionado a proporção e combinação das matériasprimas. Também apresentaram facilidade de espalhamento, sendo ideais para
aplicação em grandes áreas, portanto são indicadas para aplicação no corpo.

Exp
1
2
3
4
5
6
7
8
9 (PC)

Tabela 2: Características sensoriais dos biocosméticos manipulados.
Espalhame
Aveia
Iogurte
Mel
Consistência
Odor
nto
1,5
10
1,5
Baixa
Simples
Sem odor
4,5
10
1,5
Alta
Difícil
Aveia
1,5
30
1,5
Baixa
Simples
Iogurte
4,5
30
1,5
Alta
Simples
Sem odor
1,5
10
4,5
Baixa
Simples
Mel e iogurte
4,5
10
4,5
Alta
Difícil
Mel
1,5
30
4,5
Moderada
Simples
Iogurte
4,5
30
4,5
Moderada
Simples
Mel
3,0
20
3,0
Baixa
Simples
Mel e iogurte

As formulações 7 e 8 apresentaram viscosidade aparente moderada, por essa
razão podem ser indicadas tanto para aplicação facial quanto corporal. Embora a
formulação 7 fosse composta pela mesma quantidade de aveia incorporada nas
formulações 1, 3 e 5, a quantidade elevada de mel (4,5 g) combinada à quantidade
reduzida de iogurte (10g) contribuiu com a redução da viscosidade da formulação.
Além disso, o mel é mais viscoso do que o iogurte, por essa razão pode ser
considerado um doador de viscosidade.
As formulações 2, 4 e 6 caracterizam-se por alta proporção de aveia e por essa
razão apresentaram consistência mais elevada em relação as demais. São mais
indicadas para uso facial. As formulações 2 e 6 foram caracterizadas por
espalhamento mais difícil e de fato, a quantidade de iogurte utilizada foi menor do que
a utilizada na formulação 4.
4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como dito anteriormente, creme pode ser utilizado tanto na face como no
corpo, visto que cada uma das formulações contém um melhor resultado para
determinado local de aplicação, sendo na face uma consistência mais elevada para
evitar transtornos, enquanto no corpo é indicado uma consistência baixa,
necessitando menos esforço do consumidor. Também deve ser definido a finalidade
do tratamento, sendo possível hidratar clarear ou esfoliar a pele.
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RESUMOS

FOTOGRAFIAS E IMAGINÁRIO: NARRATIVAS E VIVÊNCIAS DOS
LUGARES DA CIDADE
Lucilene Vargas Malerba Fernandes
Prof. Dr. Luiz Antonio Feliciano

RESUMO
O trabalho consiste em uma pesquisa que se construiu em dois movimentos
metodológicos singulares e complementares, com o objetivo de identificar as
transformações que ocorreram na cidade de Lorena (SP) e as consequências dessas
mudanças na cotidianidade dos seus habitantes. Para esse estudo foi feita uma coleta
de imagens, de maneira informal, junto a jovens, próximos às pesquisadoras, para
identificar os pontos importantes da cidade, a partir do olhar específico desses jovens.
Em seguida, de posse das fotografias, previamente selecionadas, foram realizadas
entrevistas com idosos que habitam a cidade. Uma tentativa de buscar narrativas que
tinham como pano de fundo os locais registrados nas fotos. Esperou-se, através
desses movimentos, problematizar o sentido de pertencimento dos moradores à
cidade e a identificação que as transformações urbanas possibilitaram em suas vidas.
Palavras-chave: Cidade, memória, narrativas, fotografia, identificação, Lorena-SP.

ABSTRACT
The work consists of a research that is constructed in two singular and
complementary methodological movements, with the objective of identifying the
transformations that occurred in the city of Lorena (SP) and the consequences of these
changes in the daily life of its inhabitants. For this study, an informal collection of
images will be made with young people, close to the researchers, to identify the
important points of the city, based on the specific look of these young people. Then, in
possession of the previously selected photographs, interviews will be conducted with
elderly people living in the city. An attempt to search for narratives that have the
background of the places recorded in the photos. It is hoped, through these
movements, to problematize the sense of belonging of the residents and the
identification that these transformations make possible.
Key-words: City, memory, narratives, photography, identification, Lorena-SP.
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RESUMO
Um grande campo de aplicação da zircônia estabilizada com ítria (ZrO23%Y2O3) é na fabricação de próteses odontológicas, que preconizam propriedades
mecânicas e estéticas como fatores de qualidade. Garantir um produto com coloração
homogênea e semelhante a dos dentes naturais é um objetivo difícil de ser alcançado
por meio da utilização de corantes líquidos que, embora sejam mais baratos, por vezes
não conseguem penetrar no volume do solido de modo uniforme, gerando regiões de
tonalidades diferentes. Uma abordagem satisfatória a essa demanda é a dopagem da
matéria prima de ZrO2-3%Y2O3 com agentes colorantes, como o óxido de ferro
(Fe2O3), que já dispersos de forma homogênea no processo fabril garantem bom
acabamento estético sem representar um significativo aumento de custo. O objetivo
deste trabalho e avaliar se o grau de acabamento superficial dado as peças e a
dopagem com Fe2O3 afeta as propriedades mecânicas da ZrO2-3%Y2O3.Para isso,
dois grupos experimentais: ZrO2(3%Y2O3) e ZrO2(3%Y2O3)+0,25%Fe2O3, foram
compactados e sinterizados a 1450°C-2h, sendo posteriormente caracterizados por
difração de raios-X, densidade relativa, microscopia eletrônica de varredura e
rugosidade 3D. Os dois grupos foram avaliados mecanicamente quanto à dureza,
tenacidade à fratura e resistência à flexão biaxial. Ambos os grupos apresentaram
densidade relativa superior a 99,4%, com fase cristalina ZrO2-tetragonal, dureza
Vickers da ordem de 1350HV, tenacidade superior a 7,0MPam1/2e resistência a
flexão superior a 1080MPa. Análise estatística utilizando método de Weibull foi
utilizada em grupos de amostras com preparação ceramográfica distintas: lixados e
polidos. Os resultados indicam que o maior grau de polimento privilegia maiores
valores médios de resistência a fratura em ambos os materiais avaliados. Porém, há
uma redução do módulo de Weibull em relação ao material lixado, a qual pode estar
relacionada à maior importância de uma falha crítica na fratura do material, enquanto
a maior rugosidade superficial das amostras lixadas pode ser o fator principal para as
falhas durante o ensaio destes materiais.
Palavras chave: ZrO2(3%Y2O3), Fe2O3, Sinterização, caracterizações, propriedades
mecânicas.
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RESUMO
A simulação computacional reduz os custos de concepção de novos produtos
por possibilitar uma analise previa do comportamento mecânico dos materiais
empregues no projeto, barateando assim o custo de aquisição final do produto.
Contudo, a simulação de matérias primas com fenômenos de aumento de resistência
mecânica, como é o caso da zircônia estabilizada com ítria (Y-TZP), depende de uma
cuidadosa coleta de dados experimentais, pois a modelagem matemática dos
fenômenos deve envolver tanto as propriedades intrínsecas como extrínsecas ao
material. Neste sentido o presente trabalho objetiva mensurar, por meio de diferentes
tratamentos térmicos, como o aumento do tamanho médio dos grãos afeta a
resistência a flexão da Y-TZP. Para isto, no presente estudo diferentes ciclos de
tratamento térmico foram utilizados para promover variações no tamanho médio dos
grãos da zircônia parcialmente estabilizada com ítria (ZrO2-3mol% Y2O3),
posteriormente a correlação entre o tamanho médio dos grãos e a resistência a flexão
foi aferida. Para isto, cinco grupos de trinta espécimes foram compactados por meio
de prensagem uniaxial e posteriormente sinterizados sobre diferentes condições
(1470°C-2hrs, 1600°C-2hrs, 1600°C-12hrs, 1600°C-24hrs e 1600°C-48hrs). Os
espécimes foram caracterizados quanto à densidade relativa, fases cristalinas
presentes, tamanho médio dos grãos, dureza Vickers, tenacidade à fratura (Kic) e
resistência a flexão, para qual a confiabilidade dos resultados foi determinada por
meio da probabilidade de Weibull. Todos os grupos apresentaram densidade relativa
superior a 99,4%, fase cristalina ZrO2-tetragonal, dureza Vickers da ordem de 1350HV
e tenacidade superior a 7,0MPa.m1/2. Os resultados indicam ainda uma expressiva
redução na resistência a flexão, proporcional ao aumento do tamanho médio dos
grãos, de 1210 ± 85MPa nos espécimes tratados a 1470°C-2hrs para 910 ± 90MPa
nos espécimes tratados a 1600°C-48hrs.
Palavra chave: ZrO2 (3mol%Y2O3), crescimento de grão, tratamento térmico,
caracterização microestrutural, propriedades mecânicas
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RESUMO
A impressão 3D é um processo de fabricação que possibilita, por meio da
manufatura aditiva, criar um objeto físico a partir de um modelo digital.
Conceitualmente a impressão 3D se baseia na continua deposição da matéria prima,
por meio de extrusão, em um padrão bidimensional que evolui camada a camada até
a obtenção de um sólido tridimensional, viabilizando a fabricação de protótipos em
escala reduzida com as mais diversas geometrias e excelente grau de precisão
dimensional. Deste modo, o presente trabalho se baseia no desenvolvimento de
material didático multidisciplinar, por meio da impressão 3D, que possibilite aos alunos
a clara compreensão de estruturas cristalinas de geometria complexa. Para isto foi
utilizada a tecnica de impressão “Fused Deposition Modeling” (FDM), na qual o
material é aquecido até a obtenção da viscosidade necessária para o processo de
extrusão e filamentos baseados nos polímeros poliácido láctico (PLA) e o acrilonitrila
butadieno estireno (ABS). Visando garantir maior estabilidade mecânica aos modelos
desenvolvidos a influencia da direção de deposição das camadas foi investigada por
meio da fabricação de corpos de prova de tração com diferentes orientações de
impressão. Desta forma foi possível fabricar materiais didáticos, com estabilidade
mecânica superior, retratando estruturas cristalinas do tipo Cúbica Simples (CS),
Cúbica de Corpo Centrado (CCC), Cúbica de Face Centrada (CFC), Hexagonal
Simples (HS), Hexagonal Compacta (HC).
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RESUMO
A tecnologia de fresagem CAD/CAM (computer-aided desing and computeraided manufacturing) embora possibilite a fabricação de peças com alta precisão
dimensional também promove a perda de grande parte da matéria prima utilizada,
devido a formação de cavacos durante o processo de usinagem. O objetivo deste
trabalho é propor uma rota de reciclagem para blocos cerâmicos pré-sinterizados à
base de zircônia estabilizada com itria (3Y-TZP), oriundos da fabricação de próteses
odontológicas, viabilizando a reutilização deste rejeito de alto valor agregado na
fabricação de compósitos cerâmicos para aplicações estruturais em projetos de
engenharia. Para isto, pós de Al2O3 foram misturados com diferentes proporções de
ZrO2(3%mol Y2O3) oriundos de blocos pré-sinterizados utilizados na confecção de
próteses dentárias. As misturas contendo 3%, 5%, 10% e 15%, em massa, de
ZrO2(3%mol Y2O3), foram inseridas num moinho almofariz. A moagem dessa mistura
foi feita em dois turnos de 1 minuto, com tempo de moagem e intervalos de 1 minuto.
Após a moagem, as misturas receberam 5% de ligante polimérico (PVA), e após a
adição do ligante, o material foi peneirado e prensado uniaxialmente a 70 MPa, sendo
em seguida sinterizados a uma temperatura de 1600°C por 2h. As matérias-primas e
os produtos sinterizados foram caracterizados por difração de raios X, microscopia
eletrônica de varredura (MEV), densidade relativa, dureza e tenacidade à fratura. Os
resultados de difração de raios x indicaram que alfa-Al2O3 e ZrO2 tetragonal foram as
fases cristalinas encontradas após a sinterização. Além disso as densidades relativas
em todas as composições foram superiores a 94%, como resultado da alta
densificação as amostras apresentaram valores de dureza, entre 1500 HV e 1650 HV,
e tenacidade superior a 3,5 MPa·m1/2

Consumo de música como entretenimento: Usabilidade e
tendências digitais na busca de audiência da Rádio Inova FM
Lívia Tavares
Prof. Me. Marcus Augusto S. Silva

RESUMO
Acompanhando as novas tendências tecnológicas, e tudo que elas podem
contribuir para a reformulação e a reinvenção dos veículos de comunicação, este
trabalho de pesquisa e iniciação cientifica pretende, através de pesquisa bibliográfica
e de campo, fazer uma análise, no contexto em que está inserida a Rádio Inova FM,
do consumo de música e conteúdo pelos alunos dos ensinos médio e universitário
localmente. Objetiva-se, portanto, o entendimento de como se comportam e
funcionam estas novas plataformas, aliadas aos mais recentes conceitos de marketing
digital, juntamente com um estudo sobre as novas práticas de consumo via aplicativos
musicais, de modo a observar como estes fatores contribuem para a proposta de
novos modelos de negócios. Traça-se o percurso metodológico em três momentos
que se complementam, à luz de autores que transitam pela proposta temática: Na
primeira fase, fez-se pesquisa quantitativa, com aplicação de formulário específico,
visando à concreta compilação de dados acerca da percepção da mencionada rádio
como veículo interno de comunicação; para tanto, o universo escolhido foram os
alunos do Instituto Santa Teresa, em suas três séries de Ensino Médio, funcionando
como amostra experimental. A partir do mapeamento de imagem, propôs-se coleta e
a análise dos dados mais profunda no ambiente externo à instituição. Ao final, com
base na comparação dos resultados obtidos, ações foram propostas a fim de contribuir
aos passos futuros da referida Rádio. As informações decorrentes da pesquisa
indicam a percepção da Inova FM Educativa como uma “boa opção de meio de
comunicação e de consumo” no âmbito comunitário da cidade de Lorena/SP.
Observa-se, também, que o jovem inserido no público-alvo da emissora está mais
exposto ao veículo, atualmente, no ambiente familiar, o que se explicaria pela
existência de outras formas de este perfil se entreter no dia-a-dia, consumindo música,
por exemplo, por meio de aplicativos que a novas tecnologias lhe oferecem. Em
desfecho, foi possível concluir, parcialmente, que o momento de transição tecnológica
exige adequações de linguagem e conteúdo na busca de fidelização desta e de futuras
gerações no consumo de informação e entretenimento pelo meio em questão.
Palavras-chave: Consumo Digital; Mídia; Música; Audiência Rádio; Inova FM

ABSTRACT
Alongside the new technological trends and all their contributions to the
reformulation and the reinvention of the communication vehicles, this research
mentorship paper aims to analyse the complex of elements that compose the scene
where Radio Inova FM takes place. It makes use of bibliographical information and
field work, focusing on the local students’ music and content habits. The objective is,
therefore, to comprehend how these new media work, in combination with a study of
the recently launched music applications, in order to observe how these factors
contribute to the current models of business. This present work is, for that reason,
based on a methodological course divided in three moments that complement each
other, in association with what teach other researchers on this area. In the first place,
a statistic inquiry was performed, based on a form which was formulated for a concrete
compilation of data about the impression of the mentioned radio as an internal vehicle
of communication. The sample used in that initial phase was comprised by the high
school students of the Santa Teresa Institute. Secondly, after the image mapping, the
data analysis – following the same described procedure – on the external environment:
the local community. Finally, on the grounds of comparison between the results of
those two phases, recommendations that could contribute to the future steps of the
referred Inova FM Educativa. The outcome of those studies shows its perception as a
"good communication means and consumption” in the community constituted by the
inhabitants of Lorena/SP. It is also observed that the young people in the target
audience of the station is more likely to listen to it, nowadays, in their family
environment, mostly because there are other ways they can entertain themselves; for
example, using music applications that new technologies offer. In the end, it is partially
concluded that the contemporary transition in telecommunications requires
adjustments of approach and content, in the search for loyalty of the present and future
generations of radio consumers.
Key-words: Digital Consumption; Media; Music; Radio Audience; Inova FM.
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RESUMO
Próteses dentárias a base de dissilicato de lítio apresentam propriedades
estéticas superiores as próteses metalocerâmicas ou mesmo cerâmicas. Contudo, por
se tratar de um produto importado, o custo desta matéria-prima ainda é extremamente
alto. O intuito deste trabalho é investigar os efeitos da adição de CeO2 na cristalização
de vitroceramicas de um sistema não estequiométrico de dissilicato de lítio, visando o
desenvolvimento de tecnologia nacional. Para isto foram fabricados quatro vidros do
sistema SiO2-Li2O-Al2O3-K2O-ZrO2-P2O5-V2O5 contendo 0, 0.61, 1.22 e 2.44
(mol%) de CeO2, por meio de fusão a 1500 °C - 2h em atmosfera ambiente e posterior
recozimento a 500°C. Os vidros foram caracterizados por difração de raios-X (DRX) e
calorimetria exploratória diferencial (DSC), submetidos a dois tratamentos térmicos
subsequentes, 660°C - 12h (T1) e 830°C – 3h (T2), e após cada tratamento
submetidos a nova difração de raios-X. A caracterização dos vidros demonstrou que
não houveram indicios de cristalização indesejada durante o processo de resfriamento
e que a adição da CeO2 na composição inicial reduz a temperatura de transformação
do segundo pico exotermico de cristalização, associado a fase dissilicato de litio
(Li2Si2O5). Após tratamento térmico a T1 os resultados de DRX indicaram a presença
da fase metassilicato de lítio (Li2SiO3) em todos os vidros e a cristalização precoce
de Li2Si2O5 nos vidros com 1,22 ou 2,44 (mol%) CeO2. Após subsequente tratamento
a T2 foram detectadas as fases Li2Si2O5, majoritária, e fosfato de litio (Li3PO4),
residual, em todas as composições estudadas. No vidro de controle, 0%mol CeO2, foi
detectada também uma fase residual de quartzo (SiO2), enquanto nos vidros
contendo 1,22 ou 2,44 (mol%) CeO2 houve a precipitação da fase dissilicato de cério
(Ce2Si2O5).
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RESUMO
A tecnologia de fresagem CAD/CAM (computer-aided desing and computeraided manufacturing) embora possibilite a fabricação de peças com alta precisão
dimensional também promove a perda de grande parte da matéria prima utilizada,
devido a formação de cavacos durante o processo de usinagem. O objetivo deste
trabalho é propor uma rota de reciclagem para blocos cerâmicos pré-sinterizados à
base de zircônia estabilizada com itria (3Y-TZP), oriundos da fabricação de próteses
odontológicas, viabilizando a reutilização deste rejeito de alto valor agregado na
fabricação de compósitos cerâmicos para aplicações estruturais em projetos de
engenharia. Para isto, pós de Al2O3 foram misturados com diferentes proporções de
ZrO2(3%mol Y2O3) oriundos de blocos pré-sinterizados utilizados na confecção de
próteses dentárias. As misturas contendo 3%, 5%, 10% e 15%, em massa, de
ZrO2(3%mol Y2O3), foram inseridas num moinho almofariz. A moagem dessa mistura
foi feita em dois turnos de 1 minuto, com tempo de moagem e intervalos de 1 minuto.
Após a moagem, as misturas receberam 5% de ligante polimérico (PVA), e após a
adição do ligante, o material foi peneirado e prensado uniaxialmente a 70 MPa, sendo
em seguida sinterizados a uma temperatura de 1600°C por 2h. As matérias-primas e
os produtos sinterizados foram caracterizados por difração de raios X, microscopia
eletrônica de varredura (MEV), densidade relativa, dureza e tenacidade à fratura. Os
resultados de difração de raios x indicaram que alfa-Al2O3 e ZrO2 tetragonal foram as
fases cristalinas encontradas após a sinterização. Além disso as densidades relativas
em todas as composições foram superiores a 94%, como resultado da alta
densificação as amostras apresentaram valores de dureza, entre 1500 HV e 1650 HV,
e tenacidade superior a 3,5 MPa·m1/2.
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RESUMO
Hoje, as experiências ganharam outras roupagens, outras relações, outros
jogos, outras interações, outros condicionamentos. A tecnologia foi fundamental
nessas mudanças principalmente as que se relacionam com as vivências do cotidiano.
Nesse cenário, as experiências da infância têm, igualmente, novas configurações, por
ser uma geração que nasce mergulhada nas tecnologias digitais? Dessa forma, o
objetivo do trabalho se concentrou em problematizar as experiências da infância, a
partir da inserção da tecnologia na sua cotidianidade. Objetivou-se também fazer um
mapeamento dos tipos de brincadeiras mais aceitas pelas crianças atualmente e
discutir as interferências tecnológicas na relação da criança com o mundo. As análises
se concentraram nos dados coletados em uma pesquisa etnográfica desenvolvida
dentro da sala de aula da de 3º ano do ensino fundamental, de uma escola pública e
de outra privada. O estudo mostrou-se importante por propiciar um olhar sobre as
experiências da infância de dois grupos diversos, cultural e socialmente, e os novos
modos de sociabilidades que surgem com o advento das tecnologias informacionais.
Espera-se que os resultados e as discussões possam contribuir para outras
problematizações concernentes ao universo da infância.
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RESUMO
Esse trabalho tem o objetivo de problematizar os locais urbanos que se tornam
marcas topológicas da cidade e, com isso, passam a ser referências para os
habitantes e os visitantes. O texto apresenta um conteúdo teórico com pontuações
sobre marca e marketing territorial e utiliza o município de Cunha, no estado de São
Paulo, para principiar algumas discussões. Parte-se da hipótese de que o lugar,
quando ganha o status de referência topológica da cidade, acrescenta valor
mercadológico à marca da empresa. Por outro lado, a cidade passa a respirar um
pouco dessa aura mercantil, que reflete na exploração turística das localidades.
Evidenciou-se, porém, que a cidade concentra seus pontos mais importantes nos seus
arredores rurais. Espera-se, contudo, que essa discussão contribua com questões
concernentes à relação da publicidade com a cidade e seus habitantes.
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RESUMO
Esse trabalho tem como objetivo apresentar e analisar as representações que
nascem da relação da juventude com o espaço urbano. Uma proposta que privilegiou
a fala de jovens residentes na cidade de Lorena (SP). A metodologia foi pautada em
entrevistas semiestruturadas e de nível qualitativo, com um grupo de jovens entre 16
e 18 anos. Os indivíduos também se utilizaram de fotografias dos locais considerados
importantes e dos lugares que apreciam, a fim de relatar suas vivências e
preferências. Com essas informações, observou-se as desigualdades, as
peculiaridades e as individualidades que os diferenciam. Além disso, foi possível
compreender que o elo que une os sujeitos aos espaços físicos está relacionado,
principalmente, à religião, ao esporte, à arte e à natureza. Evidenciou-se, ainda, o
quanto as juventudes contribuem para um exercício constante de renovação e
ressignificação dos espaços da cidade. Espera-se que as discussões apresentadas
colaborem para questionamentos mais substanciais sobre a vivência juvenil citadina.

