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RESUMO: Este artigo visa apresentar os resultados da análise do estatuto informacional das
orações hipotáticas adverbiais temporais introduzidas por enquanto nos textos romanescos do
português escrito contemporâneo do Brasil, bem como da relação entre a posição desse tipo
oracional e as categorias tempo, aspecto, modo e modalidade.

PALAVRAS-CHAVE: Oração temporal; conjunção enquanto; posição da oração; estatuto
informacional.

Introdução

A posição que as orações temporais podem ocupar no período – antepostas, pospostas
e intercaladas à nuclear – está relacionada à organização discursiva. Certos autores afirmam que
o falante é livre para organizar a informação de acordo com o seu interesse, bem como privilegiar
certos constituintes, considerando os limites permitidos pelo sistema. Outros autores, no entanto,
não são dessa opinião. Diante das diversas considerações ao assunto, algumas até desencontradas,
pretendeu-se, com este trabalho, estudar a posição da oração hipotática adverbial temporal
iniciada por enquanto em relação àquela que com ela se articula, a nuclear.

Os principais objetivos foram verificar se há uma posição preferencial desse tipo
oracional nos textos romanescos, constatar os efeitos relacionados às diferentes possibilidades
da posição da oração de tempo, se e quando essa construção funciona como tópico e foco, bem
como verificar se a ordem estabelece algum tipo de relação com as categorias tempo, aspecto,
modo e modalidade.

Referencial teórico

A análise tem como referencial teórico a gramática funcional, que considera a língua em
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uso. Desse modo, as noções de distribuição de informação dentro de cada enunciado são avaliadas
no que apresentam para o discurso em que aparecem.

De acordo com Halliday (1985), o falante é livre para organizar a informação de acordo
com o seu interesse bem como privilegiar certos constituintes, considerando-se, é claro, os
limites permitidos pelo sistema. A oração é estruturada em tema, ponto de partida da mensagem,
e rema, o que se comenta sobre o tema.

Para Dik (1989), são as noções pragmáticas que determinam a ordem dos constituintes
da cláusula, como é o caso do tópico, constituinte sobre o qual se predica alguma coisa, e foco,
informação mais saliente, porção da cláusula sobre a qual recai a ênfase.

Segundo Givón (1990), os efeitos relacionados às diferentes possibilidades da ordem
das orações adverbiais são de domínio pragmático-discursivo. Ao analisar os estudos de
Thompson (1985) e de Ramsay (1987), que comparam o comportamento pragmático-discursivo
de orações adverbiais antepostas e pospostas em narrativas do inglês escrito, Givón verifica que
as orações adverbiais antepostas operam na coerência pragmática dos discursos, enquanto que
as orações adverbiais pospostas são mais relevantes ao estado ou evento codificado na oração
nuclear.

Como características das orações adverbiais pospostas e antepostas detectadas pelos
estudos de Thompson e de Ramsay, Givón (op. cit., p. 847) observa que (i) as pospostas
apresentam mais comumente coerência referencial com a oração nuclear, ou seja,
correferencialidade do sujeito; são mais fortemente integradas à sua oração nuclear (e com
pequena freqüência ocorrem separadas por pausa ou quebra entonacional) e tendem a aparecer
em posição medial no parágrafo; já (ii) as antepostas têm base contextual anafórica, as suas
ligações referenciais e temáticas são com o discurso precedente; normalmente são separadas da
oração nuclear por pausa ou quebra entonacional e tendem a aparecer em posição inicial no
parágrafo.

A partir dessas características, depreende-se que além de as orações adverbiais
pospostas apresentarem maior integração sintática e semântica à oração nuclear do que as
orações antepostas, desempenham um papel menor na coerência pragmático-discursiva do que
as orações antepostas, uma vez que não estabelecem relação anafórica com um segmento
precedente do discurso.

Thompson e Longacre (1985) observam que as orações adverbiais, cuja função é
manter a coesão discursiva, atuam como um tópico em relação à oração à qual se vinculam.

Neves (2001), em oposição, afirma que se a construção subordinada funciona como
satélite, é regra que “o satélite apresente a informação saliente, focal, de primeiro plano” (p. 60),
pois “os satélites têm um certo grau de ‘focalidade intrínseca’ porque se a informação do satélite
não fosse importante, não haveria por que acrescentá-lo” (ibidem).

Mateus et al. (1983) consideram, ao tratarem das construções de tempo, que a posição
da oração temporal depende de fatores de estrutura temática do texto e de distribuição de
informação: “se a oração temporal contém uma informação já conhecida, é topicalizada e ocupa
a posição inicial na construção; se a oração temporal contém uma informação nova e é focalizada,
ocupa a posição final. Se é nova toda informação contida nas duas proposições, a construção
não inclui pausa e a oração temporal é normalmente posposta” (p. 482).
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Diante das diversas considerações ao assunto, algumas até desencontradas [como é o
caso da de Thompson e Longacre (1985) e de Neves (2001)], é que se justifica o estudo aqui
proposto.

Procedimentos metodológicos

Para a realização deste estudo, foram selecionadas duzentas e cinqüenta (250) orações
a partir do Banco de Dados informatizado pelo Laboratório Lexicográfico do Departamento de
Lingüística da Faculdade de Ciências e Letras da UNESP de Araraquara (SP).

Constituíram exemplos do estudo, portanto, as orações plenamente realizadas – ou
seja, as que são introduzidas por conectivo temporal enquanto e apresentam verbo explícito (na
forma finita) –, oriundas dos textos romanescos na modalidade escrita do português
contemporâneo do Brasil.

Por opção terminológica, na análise, adotaram-se critérios e conceitos provenientes
da teoria funcionalista proposta por Dik (1989), o qual considera que a ordem dos constituintes
é feita pelas noções pragmáticas de tópico e foco. Acrescente-se que, além dessas noções, há
casos em que as duas proposições apresentam uma informação nova.

Análise das orações e resultados

Considerando a disposição da oração hipotática adverbial temporal introduzida por
enquanto, observou-se que tais orações podem vir intercaladas, antepostas ou pospostas à
nuclear. Ressalte-se, também, que pode ou não existir pausa entre a oração nuclear e a temporal
anteposta ou posposta. Essa pausa é representada na língua escrita por meio de um sinal de
pontuação, geralmente uma vírgula. Desse modo, há cinco tipos de construções temporais: as
pospostas com pausa, as pospostas sem pausa, as antepostas com pausa, as antepostas sem
pausa e as intercaladas, que nos exemplos estudados vêm sempre entre vírgulas.

a) orações antepostas (com ou sem pausa)

Ao se analisar os exemplos em que a oração temporal ocupa a posição inicial na
sentença, observa-se que as antepostas com pausa geralmente funcionam como tópico em relação
à oração nuclear, retomando uma informação mencionada anteriormente (1). Já as orações
temporais antepostas sem pausa atuam como tópico (2) ou foco (3). Há casos, no entanto, em
que as duas proposições, temporal e nuclear, apresentam informação nova, como se observa
em (4).

(1) “Irma só não esbofeteou o homem por falta de força. Mas teve a energia para
empurrá-lo e empurrar os outros, que já lhe davam passagem boquiabertos, para finalmente,
sozinha, perdida do Rodezindo, reconquistar a solidão, entre um grupo de árvores onde só lhe
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chegava um rumor confuso, em lugar das palavras do marido. Sentou-se no chão e deixou
que os sentidos lhe escapassem pelas pontas do corpo. Enquanto o rumor confuso persistiu,
Irma deixou-se ficar no seu meio desmaio e quase sono”(ASS)

(2) “O significado, se existe algum, é puramente sexual, daí o fato de durante séculos o
beijo público ter sido proibido por lei, sendo passível até de multa. Enquanto esteve banido
foi motivo de muita controvérsia no Japão” (FH)

(3) “A casa regurgitava. Todos queriam saber como tinha acontecido e D. Maria
chorava sem parar a relatar sua desgraça. Havia duas horas que seu filho, jovem de 25 anos,
sofrera um acidente, estando em estado grave em cidade distante. Enquanto aguardava um
parente que deveria conduzi-la ao lado do filho a pobre senhora não podia dominar seus
nervos” (PCO)

(4) “Eu estava escutando o discurso que você fazia àquela gente. Salviano não respondeu
nada. Mas enquanto tirava o chapéu de carnaúba e desenrolava do pescoço o lenço
vermelho dos dias de caminhada, fez uma coisa que ainda não fizera na frente de Irma.
Foi apanhar num canto da sala a Bíblia que Mr. Wilson tinha deixado, sob protestos seus, e
começou a folheá-la” (ASS)

b) orações pospostas (com ou sem pausa)

As orações temporais pospostas à nuclear, com ou sem pausa, podem ser topicalizadas
(5) ou focalizadas (6) e (7). Há também casos em que as duas proposições apresentam uma
informação nova, como em (8) e (9).

Ressalte-se, porém, considerando os exemplos estudados, que a maior parte das
orações temporais pospostas com pausa aparecem mais freqüentemente focalizadas, como (6).
Já nas pospostas sem pausa, na maioria dos casos, as duas proposições, temporal e nuclear,
apresentam informação nova, como no exemplo (9), em que há progressão e não retomada de
informação.

(5) “fui despertada às tantas da madrugada por um ruído estranho a vagar pelo
quarto. Som mas esquisito aquele! Flutuante, metálico, parecia o tilintar de um guizo.
O som, como já disse, deslocava-se pelo quarto, chegando às vezes bem perto de minha cama.
Calada, o coração aos pinotes, pensava: ‘Será o Meneghetti, meu Deus? Por que ele usa um
sino? Para saber se tem alguém no quarto?’ [...] Os pensamentos sucediam-se rápido em
minha cabeça enquanto o sininho continuava a tocar aqui e ali, circulando de um para
outro extremo do quarto” (ANA)

(6) “Sentia um enorme vazio dentro de si e dentro do mundo. Não percebia o chão em
que pisava. Quando passava sob os focos de luz dos postes, besouros ofuscados lhe batiam na
cabeça e caíam, estalando no chão. Mas ele não sentia nada. Uma angústia mais forte do que
tudo neste mundo começou a invadir-lhe a pobre alma desguarnecida. Angústia que crescia,
enquanto caminhava. Até que não agüentou mais. Encostou-se ao muro áspero do Asilo de
Cegos e chorou como criança” (ORM) ? foco (posposta com pausa)

(7) “um dia joguei-me ao rio, confiando-me às piranhas como herege medieval em
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ordálio: que me devorassem, se, a critério de Deus, não merecia eu viver. Mergulhei até o fundo
e ali fiquei. A meu redor, os ferozes peixes; miravam-me com seus fixos, duros olhos, mas –
prodígio! – não se aproximaram. Permaneci ali enquanto pude; por fim, os pulmões estourando,
emergi, sorvi um longo hausto do ar puro da Amazônia” (CEN)

(8) “Na escuridão, a presença da mata se fazia sentir no cheiro agreste dos lourões,
dos espinheiros e dos paus-d’óleo – cheio de folhas, de casca úmida de árvores, de resina
fresca, cheiro de terra fofa e de húmus, que impregnava o ar de um potente hálito de vida.
Jenner acendeu sucessivamente vários paus de fósforo, enquanto Ricardo recolhia os
arreios, baixeiros e mantas no fundo da canoa, para colocá-los sobre o lombo dos animais”
(ALE)

(9) “Meu cunhado, com um pouco de farofa na boca, diz que teve duas entrevistas
com a psicóloga da garota. Foi aconselhado a conversar abertamente com a filha, pois mesmo
que ela estivesse dormindo, por algum canal registrou tudo o que aconteceu na noite do assalto.
Faz-se um silêncio enquanto o copeiro ronda a mesa, completando as taças de vinho. Em
seguida a magrinha aprova a psicóloga, e diz que a garota precisa elaborar as suas fantasias” [...]
(ANA)

c) intercaladas

A oração temporal intercalada interrompe a oração nuclear a ela relacionada, podendo
posicionar-se entre o sintagma nominal sujeito e o predicado (10), entre verbos (11), entre uma
oração complexa (12), entre termos coordenados (13), e após sintagmas adverbiais (14).

Assim como a anteposta e a posposta, a oração temporal intercalada pode funcionar
como tópico (10) ou foco (14) em relação à nuclear. No entanto é importante destacar que na
maior parte dos casos as duas proposições, nuclear e temporal, contêm informação nova, como
é o caso de (11), (12) e (13).

(10) “Como vai a patroa, Gumercindo? – Mais ou menos. – Você devia ter casado
há mais tempo. – Se tivesse podido – O homem, enquanto não casa, está morto. Por que?
Não cuida em procurar uma noiva, doutor?” (FP)

(11) “– O meu relatório? Enviei-o para o Dr. Ribeiroles, preciso de uma opinião do
Jurídico. Dito isto me virou as costas, com uma expressão ostensiva de impaciência e irritação
no rosto. E nos braços, parecia, enquanto andava, afastar um mendigo que o tivesse
agarrado pela manga do paletó” (BU)

(12) “De menos longe ele a viu de pé ao sol; uma cara de mulher endurecida por
sombras e claridades, com manchas de luz pelo vestido. De olhos intrigados, ele se perguntou
como é que uma pessoa investia tanto em outra pessoa. E se pensou isso era porque, enquanto
estivera trabalhando, parecia ter aos poucos transformado a simples moça em qualquer
coisa vaga e enorme” (M)

(13) “Agora vamos voltar, eu digo, e descemos a serra, eu dirigindo como um raio, ela
me olhando. Minha vida não tem sentido, já pensei em me matar, ela diz. Paro na Rua Visconde
de Maranguape. É aqui que você mora? Saio sem dizer nada. Ela sai atrás: vou te ver de novo?
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Entro e, enquanto vou subindo as escadas, ouço o barulho do carro partindo” (CNT)
(14) “A intuição, dona Zulmira... De quem partiu a intuição para me convidar para

sua sessão?... Confesso que estou bastante curioso... – O senhor vai saber já. Hoje cedo,
enquanto o professor se preparava para o almoço, tive uma intuição, lá da cozinha, de ir
falar consigo. E imediatamente fui, sem saber o que iria dizer” (ORM)

Após a análise dos textos romanescos na modalidade escrita do português
contemporâneo, verifica-se que as orações temporais iniciadas por enquanto localizam-se com
mais freqüência antes da oração nuclear e vêm separadas por meio de vírgula. É o que se pode
conferir no quadro que segue.

Em resumo, observamos que as orações temporais antepostas, pospostas e intercaladas
podem funcionar como foco ou tópico, apresentando uma informação nova ou conhecida. Nos
três tipos de localização, há casos em que as duas proposições (temporal e nuclear) contêm uma
informação nova. Em termos de freqüência da distribuição da informação, pode-se dizer que as
temporais antepostas (com ou sem pausa) são mais facilmente topicalizadas; as pospostas com
pausa são mais comumente focalizadas; já as pospostas sem pausa e as intercaladas apresentam
um maior número de ocorrências em que as duas proposições, nuclear e temporal, contêm uma
informação nova.

Quadro 1: Posição da oração adverbial temporal.
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O exame da ordem da oração temporal com relação à variante tempo demonstrou
que, em qualquer posição (anteposta, posposta e intercalada), o estado de coisas da oração
iniciada por enquanto é sempre concomitante ao da nuclear e o tempo verbal mais freqüente é
o pretérito imperfeito, como se vê em (5).

Considerando-se o aspecto, notou-se que essa categoria também não varia de acordo
com a localização das orações temporais, visto que os aspectos imperfectivo e perfectivo (da
face qualitativa) e semelfactivo (da face quantitativa) se manifestam em qualquer posição, como
em (1). O aspecto iterativo, contudo, é apenas observado nas orações antepostas e pospostas
com pausa.

Quanto à variante modo, observou-se que o indicativo e o subjuntivo aparecem
conjugados nas três posições (tanto na oração nuclear como na temporal), sendo o mais freqüente
o indicativo, como em (7).

Em se tratando da variante modalidade, verificou-se que os valores expressos pela
qualificação epistêmica ocorrem em todas as posições, havendo um grande número de ocorrências
da atualização da noção de certeza, como em (8); ao passo que os valores expressos pela
qualificação deôntica não ocorrem nas orações temporais intercaladas e nas antepostas sem
pausa. Como essas posições influenciam a determinação da modalidade deôntica nas orações
temporais iniciadas por enquanto, verificou-se que, neste caso, há um condicionamento.

Todos esses dados podem ser comprovados a partir do quadro 2 que segue.
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Quadro 2: Posição da oração temporal x categoria tempo, aspecto, modo e modalidade.
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Considerações finais

Verificou-se que, embora o falante seja livre para distribuir a informação de acordo
com seu interesse, há uma posição preferencial, ou mais produtiva, das orações temporais
estudadas e que a ordem que elas ocupam no enunciado não condiciona determinado tempo,
aspecto e modo, uma vez que não há variação dessas categorias conforme as posições, há
apenas uma tendência para cada caso. No entanto, isso não ocorre com a categoria modalidade
em que certa posição influencia na determinação ou não de um tipo de modalidade.

As orações intercaladas, antepostas ou pospostas (com ou sem pausa) iniciadas por
enquanto apresentam, com mais freqüência, as seguintes características: os estados de coisas
se dão concomitantemente aos da nuclear; apresentam verbos conjugados no pretérito imperfeito
do indicativo; atualizam o aspecto imperfectivo cursivo semelfactivo; e operam a modalidade
epistêmica com valor de certeza.

A partir disso, conclui-se que, diante da complexidade a que se liga à atividade de
distribuição da informação e estruturação dos enunciados pelos falantes, existe uma margem
muito ampla de liberdade organizacional, pelo menos considerando o tipo textual (textos
romanescos) e a construção temporal estudada.

The relation between the position of the temporal adverbial hypotactic clauses introduced by the
enquanto and the categories tense, aspect, mode and modality

ABSTRACT: This article aims at presenting the results of the analysis of the informational statute
of the temporal adverbial hypotactic clauses introduced by the enquanto in novelistic texts of
contemporary written Brazilian Portuguese, as well as the relation between the position of this
type of sentence and the categories tense, aspect, mode and modality.

KEY WORDS: Temporal clause; conjuction while; informational statute; position of the clause.
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE INCUBAÇÃO EM UMA
COOPERATIVA POPULAR: DILEMAS E OPORTUNIDADES

PARA OS EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

Ana Rita GALLO1

RESUMO: Este artigo tem como proposta analisar a formação e o desenvolvimento de uma
cooperativa popular que é ligada à Incubadora Regional de Cooperativas Populares da
Universidade Federal de São Carlos/SP e que visa à geração de trabalho e renda para grupos
social e historicamente excluídos do mercado formal de trabalho brasileiro. Além disso, este
artigo tem como objetivo colocar em discussão as oportunidades e os dilemas que a cooperativa
vem vivenciando. A discussão teórica parte do conceito de Economia Solidária e de
Empreendimentos Econômicos Solidários; enquanto a discussão empírica é fruto de uma pesquisa
de campo baseada em Estudos de Caso e em Pesquisa Participativa. Este trabalho é parte de
uma tese de doutorado que visa contribuir para o entendimento mais adequado desses
empreendimentos, podendo, assim, servir de estímulo para discussões sobre o tema ainda em
construção.

PALAVRAS-CHAVE: Cooperativismo; economia solidária; incubadora de cooperativas.

Introdução

A Incubadora Regional de Cooperativas Populares (INCOOP) - programa de extensão
da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) - desenvolve suas atividades desde o início
de 1999, atuando junto a trabalhadores historicamente excluídos do mercado de trabalho. Tem
por finalidade estimular a geração de trabalho e renda pautada nos princípios do cooperativismo
no âmbito da Economia Solidária (DAKUZAKU, 2000). A INCOOP teve início com a criação
de um projeto da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de São Carlos, através de
seus Núcleos de Extensão Sindicato, Município e Cidadania, inspirado na experiência da
Incubadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE). Em 2000, a INCOOP passou
a integrar a Rede Interuniversitária de Incubadoras de Cooperativas Populares, formada por 14
incubadoras sediadas em diversos Estados Brasileiros2 . A Incubadora foi inaugurada, oficialmente,
no dia 5 de abril de 1999, com sede própria, junto aos Núcleos de Extensão da referida
Universidade.

A cooperativa, como uma organização, é composta por pelo menos vinte pessoas que,
livremente, se associam para produzir bens ou serviços3 . É gerida pelos próprios trabalhadores
que assumem a gestão coletiva e democrática. A INCOOP, utilizando-se desse modelo de
organização do trabalho, tem buscado a construção e/ou o resgate da cidadania dos seus atores
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envolvidos, a autogestão e a participação dos trabalhadores. Configura-se, portanto, um processo
no qual os seus participantes devem realizar ações no sentido do fortalecimento de uma cultura
de autonomia e autogerenciamento do próprio trabalho (VALÊNCIO, et al., 2000). Tal função
torna-se um desafio para a INCOOP, uma vez que os grupos excluídos e/ou marginalizados
apresentam como características: anomia, apatia, desinteresse, despreparo para enfrentar situações
novas e desconhecidas, como é o caso do cooperativismo, e necessidades urgentes, como a
sobrevivência humana.

Para os seus objetivos, a Incubadora da UFSCar utiliza-se das seguintes estratégias
para encaminhamento das demandas solicitadas por potenciais grupos a serem incubados:
planejamento, programação e realização de capacitação com grupos motivados para esse modelo
de organização de trabalho; capacitação de agentes multiplicadores em cooperativismo, auto-
gestão e trabalho comunitário a partir de reuniões e discussões temáticas; e orientações e atuação
junto à comunidade.

Constitui-se em uma equipe de trabalho composta por docentes, funcionários e alunos
de graduação e pós-graduação de diversas áreas de conhecimento e da necessidade de um
trabalho interdisciplinar e transdisciplinar para atender a abrangência das demandas que têm
surgido através da sua atuação extensionista. Além disso, a pesquisa na INCOOP está voltada
para o tema da Economia Solidária, tema abordado a seguir.

Por outro lado, o esforço da equipe da INCOOP em todas as etapas de incubação, ou
seja, o processo de acompanhamento/assessoria aos grupos e cooperativas deve contemplar
ações que favoreçam a participação de todos os cooperados, para que realmente o processo
seja coletivo e democrático. A partir dessa compreensão, os instrumentos utilizados no
planejamento das ações da cooperativa podem propiciar uma melhor clareza da situação que se
deseja planejar; facilitar a participação de todos nas discussões; possibilitar a definição de metas
a serem alcançadas e de ações necessárias para isso; facilitar a tomada de decisão e a divisão de
tarefas; e possibilitar o monitoramento da execução por todos os integrantes da cooperativa
(SHIMBO, 2001).

Na organização do trabalho em cooperativas populares, a busca e a tentativa do alcance
do pleno desenvolvimento do grupo podem fortalecer a sua coesão social e criar valores que
podem levar à sustentação de uma nova realidade na busca pela emancipação social. As pessoas
poderão ter meios para analisar a vida econômica, social e cultural; e ouvir, planejar e executar
as necessárias mudanças para uma condição de vida melhor para si próprias (RELATÓRIO,
2001).

Incubadora de Cooperativas e Economia Solidária

A Economia Solidária, além das atuações das incubadoras, pode ocorrer por meio da
expansão de iniciativas populares de geração de trabalho e renda, baseando-se na livre associação
de trabalhadores e nos princípios de autogestão e cooperação nas formas dos Empreendimentos
Econômicos Solidários (EESs), cuja organização mais comum é a cooperativa (GAIGER, 1999),
porém há outros arranjos organizacionais como as associações, empresas autogestionárias,
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organizações não governamentais etc.
O cooperativismo tem crescido como reação dos trabalhadores contra o desemprego

em massa e a exclusão social, provocados pelas três revoluções industriais, pelas políticas
adotadas e pela desorganização estrutural que a sociedade ocidental vem construindo no final
do século XX e início do século XXI. Possui como caráter ideológico o combate ao
neoliberalismo, às crises nas relações de trabalho, à exclusão social, entre outros. Em si o
movimento defende a democracia, a geração de trabalho e renda, uma sociedade mais justa,
mais democrática e mais solidária.

Na análise de Singer (1999b, p. 124-125),

“a idéia de criar uma economia solidária significa ‘organizar’ unidades de
produção, em geral pequenas, em função delas mesmas e não de um grande
capital centralizador [...] a cooperativa desempenhará o papel de uma grande
franqueadora múltipla, atuando em qualquer setor, mas que será possuída e
comandada pelos próprios franqueados”.

O que as experiências de organização da produção autônoma mediante crédito mútuo
estão mostrando é que a política recessiva de moeda e de crédito pode ser superada, em alguma
medida, por iniciativas locais. Essas experiências em sua maioria são recentes e restritas,
principalmente, no caso brasileiro. Para enfrentar a política recessiva no plano nacional e lograr
uma redução significativa do desemprego, a luta pela organização dos excluídos deverá alcançar
o plano político. De um lado, o capitalismo produz exclusão social como algo inerente ao sistema.
Por outro lado, instiga reações que buscam alternativas organizacionais, como as cooperativas,
ligadas à Economia Solidária que não deve ser considerada uma panacéia e sim uma alternativa
em construção.

“Ela é um projeto de organização sócio-econômica por princípios opostos ao
do laissez-faire: em lugar da concorrência, a cooperação; em lugar da seleção
darwinista pelos mecanismos do mercado, a limitação – mas não eliminação –
destes mecanismos pela estruturação de relações econômicas solidárias entre
produtores e consumidores. O projeto cooperativo já é antigo, ele foi
originalmente concebido como alternativa socialista ao capitalismo industrial.
[...] Os kibutzim em Israel estão na terceira geração, a vigorosa indústria formada
por centenas de cooperativas em Mondragón, no país basco, já têm mais de 40
anos” (SINGER, 1999a, p. 9).

A Economia Solidária congrega o princípio da unidade entre posse e uso dos meios de
produção e distribuição com o princípio da socialização desses meios.

Métodos de Incubação: resultados de quatro anos de trabalho

Um dos pontos que merecem especial atenção ao processo de incubação é o seu método.
O mais utilizado pela INCOOP é a pesquisa participativa, cuja complexidade exige um preparo
intelectual e empírico bastante apurado da equipe que atua com os grupos incubados.
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O processo de incubação propõe o fortalecimento da cooperativa no mercado,
procurando fomentar, pesquisar e buscar as formas de trabalho coletivo que o grupo possui e a
equipe técnica da INCOOP pode auxiliar. A intenção da INCOOP é que as atividades e as
oportunidades de trabalho devam passar pela construção coletiva de forma planejada e
sistematizada, com a preocupação do indivíduo em seus vários aspectos (econômicos, sociais e
culturais).

A linha da pesquisa participativa pode associar e facilitar o processo de incubação, se
utilizada com bastante rigor metodológico. Diversas formas de ações coletivas devem ser
orientadas em função da resolução de problemas ou de objetivos de emancipação do grupo
estudado. Utiliza-se a participação como uma forma de ação planejada de caráter social,
educacional e técnico, cuja incidência vem aumentando em pesquisas qualitativas desse nível.

Um dos principais objetivos desse método é oferecer aos pesquisadores e aos grupos
de participantes os meios para que se tornem capazes de responder com maior eficiência aos
problemas da situação em que vivem. Em particular, sob a forma de diretrizes de uma ação
transformadora dos EESs na busca de uma emancipação social, realizada através de um
diagnóstico da situação no qual os participantes tenham voz e vez (EID & GALLO, 2001;
SANTOS, 2000, 2002).

As técnicas de coleta de dados utilizadas pela INCOOP são as mais diversas possíveis.
Entre elas, encontram-se: entrevistas coletivas e individuais; questionários; análise de documentos;
observação participante, diários de campo e histórias de vida; dinâmicas de grupo e mapeamento
cognitivo4  em que, a partir de uma situação problemática, procura-se representar a forma como
o indivíduo/grupo a compreende. Com isso, obtêm-se caminhos/indícios para alterar a situação
diagnosticada. O mapeamento é uma das técnicas mais usadas internamente pela a equipe da
INCOOP.

Nesse tipo de investigação, os pesquisadores desempenham um papel ativo no
equacionamento dos problemas encontrados, no acompanhamento e na avaliação das ações
desencadeadas em função dos problemas existentes. É necessário que os pesquisadores  tenham
cuidado para que haja reciprocidade por parte das pessoas e grupos implicados na situação,
logo não se pode substituir a atividade própria dos grupos e suas iniciativas. Um risco que pode
ocorrer quando não existe a reciprocidade é a falta de análise e de resolução dos problemas a
serem resolvidos em conjunto, ou seja, pelo grupo e incubadora (EID & GALLO, 2001).

Um dos exemplos de atuação da pesquisa participativa é quando ela pode ser organizada
em meio aberto (bairro popular, comunidade rural, etc.), podendo ser desencadeada com uma
maior iniciativa por parte dos pesquisadores (no caso da INCOOP), os quais, às vezes, devem
se precaver de possíveis inclinações “missionárias”, sempre propícias à perda de um mínimo de
objetividade. A atitude dos pesquisadores deve ser sempre uma atitude de “escuta” e de elucidação
dos vários aspectos da situação, sem imposição unilateral de suas concepções próprias. Tal fato
pode apresentar falhas, pois o acompanhamento dos grupos, por parte dos pesquisadores,
pode levar a desconsiderar o rigor metodológico e a objetividade científica  em favor da tamanha
carência que os grupos apresentam. É mais um risco que existe quando se trabalha com a
população excluída.

É objetivo da metodologia de incubação tentar entrar em sintonia  com a realidade do
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grupo, de acordo com a história de cada um, possibilitando uma construção que exercite o
trabalho em equipe e propicie às pessoas um caminho alternativo de inclusão social e econômica.
À medida que os grupos foram sendo formados e acompanhados pela INCOOP, pôde-se
comparar se a proposta foi condizente com a realidade vivenciada pela interação de ambos
(grupos e INCOOP).

Para a INCOOP,  o processo de incubação inicia-se após a apresentação dos princípios
do movimento cooperativista popular e do papel que a Incubadora desempenha nesse processo.
A proposta das etapas de incubação e seus ideais para uma relação social, econômica e cultural
mais justa tem dado ênfase ao trabalho de construção coletiva do processo de incubação. A
INCOOP, como mediadora, procura trazer a realidade e a história de cada pessoa do grupo
como fator importante e desencadeador do processo. Todos os aspectos que envolvem a vida
social dos cooperados são considerados, de modo que a experiência da cooperativa estenda-se
para as outras atividades do dia-a-dia da comunidade, não se restringindo, portanto, ao âmbito
da cooperativa.

Ao acompanhar duas cooperativas, observou-se que as etapas do processo de incubação,
levadas em consideração as especificidades de cada grupo, têm mostrado falhas, pois os grupos
analisados apresentam conflitos internos que podem ser atribuídos, em parte, a esse processo.
Para que esse processo seja mais eficiente, a técnica utilizada, no escopo da pesquisa participativa,
é a da aprendizagem pela ação, que necessita de constante avaliação, monitoramento e análise
das relações, de ações e resultados obtidos entre as equipes da INCOOP e os grupos incubados.

A incubação procura abordar o indivíduo de modo que ele tenha fortalecido a sua auto-
estima e o desenvolvimento de suas potencialidades profissionais, propiciando atividades que
vão desde a contribuição no processo de formação até o planejamento das tomadas de decisão.
Ela estimula trocas de conhecimento para que haja o aprofundamento de questões que permeiam
as relações e experiências interpessoais e estas com o universo do trabalho e social. Porém,
pode-se perceber que parte da equipe da INCOOP carecia de formação profissional e experiência
prática desse tipo para o acompanhamento dos grupos, pois as experiências e atuações dessa
parte da equipe eram bastante insipientes.

Na formação de cooperativas, várias ações acompanham – o tempo todo – as
discussões e, portanto, não são intervenções pontuais temporais; um exemplo é a formação para
o cooperativismo, que deve permear todo o processo, não se restringindo apenas ao curso
inicial. Na medida em que os cursos são realizados, os cooperados aprendem, mas não internalizam
totalmente os conceitos, no sentido do pleno aprendizado e seus significados. Convém que se
busquem outras maneiras para que isso ocorra de forma mais clara e se fortaleça a coesão social
do grupo incubado.

Observou-se que a equipe da INCOOP conhece os principais problemas a serem
sanados internamente e os que estão relacionados diretamente com os grupos incubados. À
medida que o processo de incubação ocorre, exige-se uma grande gama de habilidades
interpessoais da equipe para que ela possa perceber os problemas, analisá-los e atuar na sua
resolução em conjunto com o próprio grupo. Uma habilidade fundamental é conseguir influenciar
o grupo de maneira que ele perceba que necessita criar habilidades próprias que gerem autonomia
e independência perante a INCOOP. Esse processo é bastante complexo e não acontecerá
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rapidamente, mas deve partir da equipe de incubação a atitude que possa servir de exemplo
para o grupo assumir tal responsabilidade.

Para a INCOOP, a preocupação deve ser constante com os aspectos apresentados. Há
um estudo sistematizado das funções de seus diferentes integrantes sendo implantadas, porém a
prática dessas funções exige habilidades que podem e devem ser desenvolvidas pelas pessoas
que são responsáveis por elas. Não adianta ter o procedimento definido se não houver a prática
condizente. O processo de incubação poderá sofrer conseqüências graves como desviar o seu
objetivo para o assistencialismo ou para as ações missionárias de ajuda aos grupos excluídos. A
INCOOP sabe que esse é um risco que deve ser constantemente avaliado, porque a diferença
da relação entre incubação e assistencialismo está nas atitudes, conhecimentos e experiências de
seus integrantes perante os grupos incubados.

Os objetivos da incubação também permeiam a inserção da cooperativa no mercado e
analisa se a sua existência é viável e duradoura passando pela etapa de construção do sujeito em
formar um coletivo. Buscar a concretização da cooperativa é investir em cada pessoa que se
dispõe ao projeto coletivo. Assim, o fortalecimento da cooperativa, em termos teóricos,
concentra-se na plena realização do indivíduo que não deve se descaracterizar em relação ao
coletivo. Percebeu-se, porém, que os conflitos5  acontecem, tanto nos grupos incubados, como,
internamente, na própria Incubadora. Em relação à INCOOP, os seus coordenadores e técnicos
também divergem em termos ideológicos, como por exemplo, no entendimento do que seja
Economia Solidária, conceito que deve embasar toda a organização interna do projeto e o ideal
de incubação. Verifica-se que houve divergências graves, no ano de 2001, no qual se romperam
alguns laços que estavam aglutinando o grupo constituído até então.

Observou-se que os grupos, compostos por pessoas carentes em nível social e
econômico, estão muito mais propensos a deixar as decisões serem tomadas por quem os
acompanha, nesse caso a INCOOP. Em um primeiro momento, esse fato pode servir para o
aprendizado do grupo incubado, mas não deve se tornar uma rotina e, com isso, criar dependência.
É nesse sentido que a equipe da incubadora deve tomar o máximo cuidado e não propiciar
dependência nas tomadas de decisão do grupo e não criar o papel de ser missionária, “não dar
o peixe, mas sim ensinar a pescar”.

Em 2003, ao fazer observações a partir de conversas informais com técnicos da
INCOOP sobre os coordenadores de projetos, ficou claro que, apesar de existir um consenso
sobre o processo de incubação, não havia semelhança nas suas atuações. Cada coordenador
tinha uma maneira de atuar perante o grupo que acompanha, dificultando a implantação de uma
metodologia de incubação homogênia. O senso comum parecia prevalecer, através de
conhecimentos e atuações empíricas, mais do que as teorias e métodos científicos que podem
auxiliar e deixar o processo de incubação mais eficiente.

História da Constituição da Cooperativa de Limpeza do Jardim Gonzaga – São Carlos/
SP

A Cooperativa de Limpeza do Jardim Gonzaga de São Carlos, SP,  foi o primeiro grupo
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a ser incubado pela INCOOP. Foi também a primeira experiência empírica dos técnicos,
professores e alunos envolvidos com o projeto de incubação. Tal fato pode ter resultados
enviesados como a criação de dependência do grupo em relação à INCOOP, mostrando falhas
de acompanhamento do grupo, às vezes assistencialista, às vezes mais racional, até mesmo
poucos dados registrados foram encontrados sobre a história do grupo.

Uma das cooperadas definiu, em setembro de 2001 – dois anos após a fundação do
empreendimento – o que significava uma cooperativa no seu entendimento: É um grupo de
pessoas que se reúne com o mesmo objetivo (arrumar trabalho), dando oportunidades
para pessoas que já não conseguem trabalhar devido à idade ou algo parecido.

O simples ato da legalização da cooperativa exige que os cooperados tenham seus
documentos pessoais em ordem, o que não era o caso de muitos deles que sequer detinham um
registro geral. Obter tal documento foi significativo, não apenas para a finalidade do trabalho,
mas como um passo no processo de construção da dignidade e da cidadania dos cooperados.
O conjunto das ações em busca dos direitos e o acesso a novas oportunidades é o que pode
garantir a saída definitiva da situação de marginalidade e exclusão social.

Para concretizar essa expectativa, foram inicialmente realizadas no bairro reuniões abertas
a toda a comunidade, convidada através de divulgação por carro de som, cartazes e com a
participação de lideranças comunitárias. O envolvimento com a Universidade foi o de conhecer
os problemas relacionados ao desemprego; elucidar, quando possível, os vários aspectos da
situação encontrada, ouvir as aspirações e as sugestões para a reversão da situação ampliando
a relação de troca para um exercício de resgate da cidadania e desenvolvimento da maturidade
das relações no trabalho coletivo.

A escolha da atividade de limpeza ocorreu porque as cooperadas possuíam mais
habilidades e conhecimento sobre esta função econômica. Além de, ao decidirem pela atividade,
realizarem cursos específicos sobre limpeza industrial, habilitando-os às exigências do mercado.
No final do ano de 2001, a cooperativa estava com quase dois anos de existência e trabalho. Os
dados analisados relatavam uma significativa melhora no grupo e uma melhora individual. Dois
grupos de oito pessoas possuíam contrato de trabalho com a UFSCar, um prestando serviços
de limpeza ao Restaurante Universitário e o outro prestando serviços de apoio áudio-visual às
salas de aula.

Em 2001, houve um aumento significativo do número de cooperados, de 31 para 69,
sendo que 10 eram do sexo masculino. O motivo do aumento do número de associados foi o
estímulo às possibilidades de novos contratos de trabalho com outras empresas da cidade.
Algumas dessas pessoas que entraram na cooperativa não fizeram o curso de cooperativismo
inicial exigido para a capacitação ao trabalho associativo, ferindo um dos princípios básicos do
empreendimento. Conseqüentemente, o grupo não tinha experiência de trabalho em equipe, era,
em parte, desinformado sobre o cooperativismo e havia pouca participação em movimentos
sociais, apenas local como na pastoral e na associação de moradores.

Em 2002, esse quadro foi modificado, pois, quando era necessário que as mulheres
participassem de eventos para a divulgação da Cooperativa para ensinarem aos novos integrantes,
não formalmente, os principais conceitos em relação ao empreendimento. Essa situação deixava
evidente que o processo de (re)inserção econômica e emancipação social tinha tido início. Antes
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da cooperativa, o trabalho era individual, através de “bicos”, caracterizando a informalidade do
grupo.

No final de 2001, a maioria das cooperadas fez investimento nas suas residências, o que
se evidencia nos seguintes relatos: terminei o reboco da minha casa [...]; pintei a minha
casa...; construí mais um cômodo [...].

O ambiente de trabalho era mais harmonioso do que as experiências anteriores. Algumas
lembraram que estavam fazendo rodízio, o que consideravam positivo. Seus companheiros,
familiares, esposos e filhos apoiavam o trabalho delas, porém no início das atividades alguns
resistiram à idéia do trabalho na cooperativa, por não conhecerem como funcionaria a organização
e os contratos estabelecidos. As relações de trabalho também eram melhores do que as anteriores,
pois o contrato estabelecido com a UFSCar cumpre os fundos que o Estatuto da cooperativa
prevê, como por exemplo, férias, 13o. salário, licença maternidade, INSS (pago individualmente),
etc. Muitas das cooperadas não possuíam esses direitos antes do trabalho na cooperativa.

Foi perguntado às cooperadas como eram as condições de trabalho anteriores à
cooperativa. De todas uma não havia trabalhado, dez tiveram emprego com carteira assinada
em algumas das atividades anteriores e, cinco nunca tiveram carteira assinada. As reclamações
eram em cima das condições de trabalho na lavoura: quente, frio, perigoso, molhado e mal
cheiroso. Outras atividades eram as de empregadas domésticas e/ou faxineiras na indústria ou
no comércio, vendedoras, costureiras e manicures.

Ao perguntar se existiam conflitos na cooperativa, a maior parte delas respondeu que há
desconfiança; discussões sobre o pagamento; fofoca; falta de união e de participação. Talvez
mais contratos de trabalho pudessem resolver isso, mas o que elas dizem é que é preciso melhorar
o entrosamento, a participação e o diálogo. Esse fato demonstra que a coesão do grupo tem
problemas, o que pode levar a rupturas e preocupa a equipe da INCOOP que os acompanha.

Por outro lado, eles responderam que o que é bom na cooperativa é o fato de
não ter patrão; a decisão é tomada pela maioria; o trabalho, a união, a convivência,

a “luta”, os fundos depositados.
A partir dessas declarações, tem-se a impressão de que começavam a se criar valores

cooperativistas importantes para a coesão social e formação de uma cultura organizacional, a
qual é construída ao longo da história da organização, e sua consolidação, no mercado, leva um
tempo indefinido para ser sedimentada.

A fala de uma cooperada, que está desde o início, sobre a situação da cooperativa em
setembro 2002, demonstrou as condições problemáticas do grupo.

Um quer pôr o bico nas coisas que o outro está fazendo. Tá muito difícil, ninguém
compreende mais ninguém. Hoje se você me perguntar o que é uma cooperativa eu não sei
responder, porque já mudou tudo...

De certa forma, o objetivo proposto foi atingido e o grupo saiu de uma situação de
anomia, ao dedicar-se a escolher e implantar o processo de cooperação, como alternativa de
geração de trabalho e de renda. No entanto, ao longo de quase quatro anos de existência, a
autonomia desejada, pela equipe da INCOOP, ao tentar romper com a história de assistencialismo
que o grupo recebia anteriormente, aconteceu em parte.

A situação de dependência, as culturas de subordinação – historicamente e socialmente
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construídas – ainda não foram superadas e criaram dependência em relação à incubadora,
especificamente, com o técnico que mais teve contato com o grupo. O grupo e a INCOOP não
conseguiam chegar a um consenso sobre o fato. Duas causas podem ser as mais prováveis:  a
falta de experiência com os métodos da pesquisa participativa e sua implantação no grupo e a
falta de construção de autonomia do próprio grupo incubado. Há receio de ambas as partes em
relação ao que fazer daqui para a frente, pois o momento de desincubação já teve início.

Outra causa dos conflitos é a falta de liderança democrática interna e o desejo da existência
de um chefe tradicional. O relato das cooperadas deixa isso evidente, tinha de ter uma pessoa
que conversasse, falasse abertamente com cada uma, como uma chefe que tive.

No momento da coleta de dados (2002/2003), observou-se uma situação ambivalente
que mostra a perda dos valores cooperativistas que o grupo, no seu início, havia aprendido, mas
não internalizado. As conseqüências mais visíveis eram que o ambiente e as relações de trabalho,
observadas em 2001, com significativa melhora em relação à situação anterior da cooperativa,
estavam se perdendo. Um primeiro momento de harmonia e aprendizado foi se desfazendo e as
intrigas, crises e discussões tornando-se mais freqüentes.

Por outro lado, o tipo de influência que um coordenador ou um técnico exerce no grupo
pode caracterizar a sua facilidade ou dificuldade em acelerar o processo de desincubação. A
COOPERLIMP estava passando por isso em outubro de 2002 e percebeu-se que havia grande
incerteza do que poderia ocorrer daí para a frente, sem a presença mais constante do técnico.
Além do conflito existente, este era um fator importante para a existência e aquisição de autonomia
do grupo.

De forma mais ampla, os conflitos nos grupos incubados podem extrapolar a ideologia
cooperativista e a organização do trabalho, girando em torno de crises pessoais e idéias divergentes
que as pessoas trazem para dentro da cooperativa. Tudo indica que os ideais de solidariedade e
democracia não conseguiram superar vários fatores como: a história de vida das cooperadas
que se socializaram com a cultura de subordinação; os problemas de violência que ocorrem no
bairro onde moram, e que acabam por afetar o trabalho no dia-a-dia da cooperada; e as intrigas
e maldizeres entre as pessoas.

A história mostrará se o grupo vai sobreviver aos conflitos, aos obstáculos e às limitações
que terão pela frente. A oportunidade surgiu, dependerá das pessoas conseguirem criarem os
laços de solidariedade que permeiam todo o processo de emancipação social, essenciais para a
sobrevivência do grupo no mercado de trabalho.

Considerações finais: dilemas e oportunidades da COOPERLIMP

A análise das oportunidades e dos dilemas do empreendimento estudado anteriormente
tem por objetivo oferecer melhores entendimentos para outros empreendimentos que surgirão
no futuro. De acordo com as palavras de Singer (2002, p.123), “a pesquisa gera proposições
que servem para tornar a economia solidária mais autêntica”. Ressaltando-se que não há
possibilidades de generalização do caso aqui analisado.

Em princípio, é preciso colocar questões sobre o processo de incubação que os
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empreendimentos urbanos vêm recebendo. Pôde ser notado que as equipes formadas pela
INCOOP para acompanhar o caso analisado na cidade de São Carlos, SP, variaram muito, em
termos de integrantes, causando uma certa insegurança no grupo incubado. Apenas um técnico
acompanhou o grupo com mais proximidade, porém nos últimos meses do ano de 2002, este
buscou se distanciar por problemas internos – principalmente de ordem financeira.

O problema de financiamento de projetos de incubação é um grande gargalo para a
organização interna da equipe da INCOOP. Acaba por prejudicar a interação contínua que
deve existir entre os grupos incubados e as equipes da INCOOP, limitando inclusive o processo
de criação ou estímulo de formação de uma consciência para as pessoas a respeito de suas
condições de vida, de suas relações de trabalho e possíveis oportunidades de trabalho e renda
que lhes são oferecidas através da formação dos Empreendimentos Econômicos Solidários.

Por outro lado, a proposta da incubadora e o que foi sendo realizado, em termos de
métodos, é a pesquisa participativa, cujas oportunidades podem ser bastante variadas à medida
que pode atuar inclusive no local de moradia dos grupos incubados. Oferecem-se, portanto,
melhores possibilidades de interação do grupo com a incubadora devido à segurança que o
primeiro sente ao receber os pesquisadores, não necessitando se deslocarem para outros lugares
desconhecidos. Nos primeiros encontros entre a INCOOP e os grupos, essa situação ficou
evidente, sendo melhor a equipe de incubação deslocar-se até o local onde o grupo vivia do que
o contrário. À medida que o grupo se consolidou, outros locais de encontro passaram a ser
utilizados.

Todavia, é preciso ter cautela, por parte da incubadora, no processo de incubação ao
previnir-se de “inclinações missionárias” que os seus integrantes podem manifestar e perder a
objetividade do processo de incubação indo ao encontro de tais missões e assistencialismos. A
incubação, acima de tudo, deve ser um processo racional com objetivos claros: propiciar trabalho
e renda aos grupos excluídos da sociedade desde que estes adquiram autonomia própria. Para
isso é preciso que as equipes da INCOOP tenham consciência do risco que se corre entre a
racionalidade e a subjetividade do processo, sendo que a primeira deve prevalecer sem deixar
de se preocupar com o sujeito que é o personagem mais importante de toda a incubação.
Quando há interação humana, principalmente com os grupos carentes, como é o caso da
INCOOP, há uma linha tênue que separa o caráter assistencialista do caráter racional e muitas
pessoas podem acreditar, se não estiverem preparadas e qualificadas, que estão auxiliando os
grupos, mas na verdade estão criando maiores laços de dependência dos mesmos com a
incubadora e com as próprias pessoas que os acompanham. Na prática o cuidado com essa
questão deve estar sempre presente: grupo e incubadora precisam ter consciência do  risco que
correm e estar em sintonia para que a oportunidade da organização do empreendimento progrida
de forma racional.

Em relação ao caso analisado, as oportunidades que podem ser aproveitadas são: a
formação que o grupo adquiriu sobre cooperativismo; a busca da democracia participativa
autêntica e solidária; o melhoramento das relações interpessoais, apesar dos conflitos estarem
sempre presentes; a busca de clientes no mercado; as experiências com a participação em
licitações públicas; as tomadas de decisão independente da equipe da INCOOP entre outras.
Todas estas oportunidades foram sendo adquiridas ao longo do processo de incubação e
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propiciou ao grupo um avanço em termos de oportunidade de inserção social. Em última análise,
pode-se afirmar que o grupo está no caminho para a conquista da emancipação social.

Além de essas oportunidades estarem ocorrendo, integrantes da COOPERLIMP
adquiriram documentação pessoal, parte do reconhecimento de sua cidadania enquanto integrante
de uma sociedade desigual. Assim, as condições de vida do grupo melhoraram bastante, as
relações de trabalho modificaram-se de uma situação informal, com as atividades de “bicos”,
para uma situação legalizada através da organização cooperativista.

Em relação aos dilemas organizacionais, esse caso representa um outro e maior desafio,
porque está voltado para uma realidade de extrema competitividade. Precisa-se superar as
limitações culturais, organizacionais e tecnológicas; desenvolver metodologias de capacitação
gerencial para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras; criar economia de escala
através de rede de pequenos produtores e de apoio à cadeia produtiva e renovarem contratos –
principalmente se forem com órgãos públicos (BERTUCCI, 1996; SINGER, 2002).

A cooperativa deve preparar-se para o trabalho, usar técnicas de organização do
trabalho, como os rodízios de pessoas, o que pode gerar aumento das qualificações profissionais
para os seus integrantes. E, acima de tudo, criar, somado a isso, uma cultura organizacional
coletiva de trabalho, de integração e respeito aos valores cooperativistas, a auto-gestão, a
democracia e a solidariedade, superando a cultura individualista. Portanto, é preciso superar as
dificuldades  que os cooperados podem apresentar ao participarem das Assembléias, pois são
pessoas humildes com resistências para discutir e opinar a respeito dos assuntos discutidos,
esperando que as decisões sejam tomadas pela diretoria. É preciso criar a autonomia, romper a
barreira com a cultura de subordinação e que as pessoas participem ativamente do processo de
organização e tomada de decisão dos empreendimentos.

Portanto, o maior desafio está em superar as barreiras culturais de subordinação que o
sistema econômico dominante cria e internaliza nas pessoas. Esta é uma das funções mais nobres
que a Economia Solidária se propõe estar enfrentando, encontrando meios para modificá-la até
chegar à emancipação social dos trabalhadores excluídos. É uma missão dos diversos núcleos,
incubadoras, ONGs, etc. em preocupar-se com a busca de alternativas de (re)inserção social.
Por fim, fica em aberto a esperança da construção de um mundo melhor, mais justo e solidário.

Assessment of the incubation process in a popular cooperative: dilemmas and opportunities to
solidarity economy enterprises

ABSTRACT: The proposal of this article is to analyze the process of formation and development
of a popular cooperative which is associated with a Regional Incubator of Popular Cooperatives
at the Federal University of São Carlos/SP and aimed at creating jobs and rising income for
groups considered as socially and historically excluded from the Brazilian formal labor market.
Furthermore, this article aims to discuss the opportunities and dilemmas of the cooperative. The
theoretical discussion starts from the concept of Solidarity Economy and Solidarity Economical
Enterprises; while the empirical discussion is the result of a field research based in Case Studies
and Participative Research. This work is part of a doctoral thesis which attempts to further
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understand these enterprises, thus stimulating discussions about this developing theme.

KEY WORDS: Cooperativism; solidarity economy; cooperative incubator.
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BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O ROMANCE HILDA
FURACÃO, DE ROBERTO DRUMMOND

Andressa Cristina de OLIVEIRA1

RESUMO: Pretendemos mostrar algumas características da pós-modernidade a partir dos anos
60, como o desejo de subversão de critérios, a problematização de valores, convenções, conceitos
e tradições. A obra de Roberto Drummond, Hilda Furacão, está carregada desse contexto. O
autor escreve uma narrativa ao gosto pós-moderno: bem desfragmentada e que possui constantes
mudanças de enfoque. Por meio da escrita esquizofrênica, da metaficção historiográfica e da
abordagem do narrador, fazemos, aqui, uma breve análise desse romance.

PALAVRAS-CHAVE: Pós-modernismo; cultura de massa; Roberto Drummond; Hilda Furacão.

A pós-modernidade e a obra de Roberto Drummond

A partir dos anos 60, com o advento de uma sociedade de massa, vê-se o surgimento
da chamada era ‘pós-moderna’, caracterizada por sintomas de desintegração e destruição,
irracionalidade, anarquia e indeterminação. O cânone modernista encontra-se exaurido: não há
mais a  busca pela originalidade, os modelos do século XIX já estão esgotados, a vanguarda
pela vanguarda não basta. O pós-modernismo não pode ser visto como uma vanguarda, visto
que muitos autores rompem com o conceito de vanguarda, pressupondo rompimento com a
própria idéia de ruptura com o passado. Tampouco o pós-modernismo deve ser visto como
reação a valores consagrados pelo modernismo, pois seus temas e obsessões revelam respostas
ou buscas de respostas a aspectos específicos da sociedade contemporânea. Geralmente, a
literatura pós-moderna revela-se reflexiva, isto é, questiona os próprios mecanismos de
representação, como a questão do discurso, da narrativa, da ficção, dos mitos construídos pela
sociedade, dos signos e outros. Seu desejo é subverter critérios e problematizar valores, conceitos
e convenções. Sua maior contradição é destruir e construir essências.

Segundo Fernandes,

o extravasamento da arte além de seus limites não está ligado, como na época
das vanguardas históricas, à utopia de uma reintegração metafísica ou
revolucionária da arte à vida. Relaciona-se antes ao aparecimento de novas
tecnologias, que permitiram a generalização da esteticidade. Com o advento da
possibilidade de reprodução técnica da arte, conforme a célebre análise feita por
Benjamin (1990), alteram-se o conteúdo e a natureza da arte: as obras perdem o
halo que as separava do resto da existência, como realidades únicas, autênticas
e originais (1994, p. 141).

A narrativa pós-moderna pode, concomitantemente, servir-se de convenções da tradição
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culta da literatura e de procedimentos de vários gêneros da chamada baixa literatura. Fernandes
afirma que o que caracteriza a literatura pós-moderna é justamente a interação com outros
elementos da cultura pós-moderna. Para defini-la, é necessário relacionar as características
formais com problemas ontológicos e epistemológicos mais vastos, e com a emergência de
novas maneiras de se conceber o discurso, bem como a política, nas sociedades programadas
do Ocidente, a partir dos anos 60. (1994, p. 137).

Na ficção contemporânea, encontramos perspectivas pós-modernas tais como a postura
antialegórica e anti-hermenêutica, refletindo um mundo carente de sentido verdadeiro, feito de
simulacros sem profundidade, sem sentido profundo para ser encontrado por meio de uma
interpretação; a indeterminação e pluralismo, gerando ambigüidades, rupturas, deslocamentos,
multiplicidade de perspectivas, o acaso, o absurdo, enfim, práticas comuns que acentuam o
clima de indeterminação, que enfatizam o pluralismo, abolindo a causalidade e a teleologia e
criando universos entrópicos; a linguagem torna-se o espaço da contestação – desconstrói-se as
pretensões ideológicas do romance pós-moderno; há hibridismo de gêneros e ecletismo de
estilos – a ficção é um jogo cujos artifícios são desnudados aos olhos do leitor por meio de
diferentes estratégias.

Fernandes afirma que

a escrita pós-modernista tem-se revelado não como reação aos valores
consagrados pelo modernismo, nem mesmo à oficialização do modernismo como
cultura dominante. Pelo contrário, seus temas obsessivos revelam respostas a
experiências específicas da pós-modernidade, não tendo por objetivo nenhuma
espécie de ruptura com o passado, sobretudo com o modernismo, como se fosse
mais uma vanguarda (1994, p. 135).

Assim, vemos que a obra de arte pós-moderna é aquela que faz com que se perca a
aura de objeto sagrado, original e único, símbolo de essência e portador da eternidade, não se
dirigindo ao espírito, mas sim aos olhos do espectador.

Guelfi afirma que

a literatura de Roberto Drummond está carregada de todo o contexto da sociedade
brasileira do final dos anos 60 até o início dos anos 90. Reelaborando clichês e
hábitos lingüísticos do cotidiano, Drummond desmascara os mecanismos da
linguagem em geral e os valores por ela transmitidos, enriquecendo o significado
da linguagem literária, com o aproveitamento inusitado, criativo, divertido e
crítico de outras formas de linguagem (1996, p. 141).

Guelfi (op. cit.) ainda afirma que

em conformidade com algumas perspectivas pós-modernas da ficção
contemporânea, Roberto Drummond focaliza a sociedade brasileira através de
seus códigos de linguagem e das formas de produção de sentido dominantes. A
estrutura de seus textos nasce da sobreposição de estruturas de outros códigos
(p. 141).
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O romance Hilda Furacão, publicado por Roberto Drummond em 1991, possui uma
proposta narrativa interessante, bem ao gosto pós-moderno. Várias ações transcorrem no texto,
conferindo uma dinâmica que prende o leitor à narrativa, perseguindo um desfecho que nos é
insistentemente prometido. A história central focaliza a personagem que dá nome ao romance;
entretanto o lugar do protagonista é disputado pelo narrador que conta a sua história, e, ao fazê-
lo, conta várias outras histórias, que se entrelaçam formando um tecido de conflitos que vamos
conhecendo e com os quais muitas vezes nos identificamos. Os capítulos criam um suspense que
buscamos desvendar com a leitura do próximo, sucessivamente. Esta técnica permite que, a
cada capítulo, as personagens se revezem e ganhem um destaque na trama. O cenário principal
da obra é a capital mineira do final dos anos 50 e início dos anos 60, porém, o cenário secundário
é a pacata cidade de Santana dos Ferros.

Tendo em vista que o romance é muito desfragmentado, pois possui constantes mudanças
de enfoque, propomos resumir a obra por meio de duas leituras: uma primeira – que almeja
desvendar o mistério da garota do maiô dourado (a bela jovem Hilda Gualtieri, que desfilava sua
beleza pelo Minas Tênis Clube e depois tornou-se prostituta) – e uma segunda – que mistura
ficção e realidade histórica brasileira (a ditadura militar e a censura). Culminando com a grande
proposta ficcional de Roberto Drummond, tudo começa e termina no dia primeiro de abril, o dia
da mentira. O narrador Roberto conta em primeira pessoa a sua própria condição de jovem
comunista e idealista, pretendendo ser um grande jornalista. Pelo que o narrador fala de si e da
cidade, observamos que o tempo precede os anos de 64 (época do golpe militar). Nesse ínterim,
o narrador trava correspondência com as tias de Santana dos Ferros – tia Ciana e tia Çãozinha
– as interlocutoras do relato. A grande trama da obra resulta do encontro entre a prostituta Hilda
Furacão e o santo, Frei Malthus, cujo desenlace o narrador sempre nos promete, mas vai
postergando. O desenlace dá-se com o desencontro do casal no dia de sua fuga – frei Malthus
é preso no primeiro dia de vigência do golpe militar de 64. Concomitantemente, o narrador
prende nossa atenção por meio de outros relatos subjacentes à história principal.

A escrita esquizofrênica

Segundo Guelfi (1997),

os textos pós-modernos freqüentemente revelam experiência esquizofrênica da
linguagem: as frases são materialidades significantes pairando livremente, como
se os significados tivessem evaporado. Toda realidade, uma vez descrita, é logo
descartada. Esse jogo verbal coloca a materialidade da linguagem em primeiro
plano, gerando implacáveis superfícies descontínuas. Mais do que o excesso de
temas, ou o superávit de interrupções, ou a bifurcação multiplicadora de unidades
composicionais, esse jogo textual de significantes permite ver a linguagem como
a arena do poder (p. 120).

Nesses textos, as frases são materialidades significantes sem significado definido. O
jogo verbal é uma materialidade da linguagem em primeiro plano, que se torna a arena do poder.
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Jameson (1997) investigou a percepção esquizofrênica e percebeu que, para essas
pessoas, “as continuidades temporais são quebradas, a experiência do presente torna-se
assoberbante e poderosamente vivida e ‘material’: o mundo surge ante o esquizofrênico com
alta intensidade, contendo uma misteriosa sobrecarga afetiva, resplandecendo de energia
alucinatória” (p. 23).

O esquizofrênico não tem experiência de continuidade temporal, vive em um presente
perpétuo, todo fragmentado, congelado em imagens em que o real se transformou. Dessa maneira,
podemos relacionar essas características que Jameson enumera com a percepção pós-moderna,
e, assim, relacioná-las ao texto de Roberto Drummond. Aqui, o narrador não se prende a um
único contexto: enquanto ‘enrola’ o narratário em relação à história de Hilda Furacão, conta
outros relatos de personagens históricos, dos que vivem em Santana dos Ferros, de seus amigos,
de seu passado. Tomemos como exemplo a distribuição dos primeiros capítulos e seus assuntos:
temos três capítulos 0, distintos entre si e intitulados “Um homem morrendo no quarto”, “A bem
da verdade” e “Meu tipo inesquecível”. Em seguida, temos uma seqüência normal de capítulos,
mas de assuntos diferenciados, que são intitulados - 1. “Os Três Mosqueteiros”, 2. “Ao som de
Frank Sinatra”, 3. “Já que não nacionalizei a Esso”, 4. “Comendo criancinha assada”, 5.
“Ganhando meu pão, aliás, meu cigarro”, 6. “Um flash sobre o Santo”, 7. “A cidade das
Camélias...” Podemos, então, relacionar esse texto com a escrita esquizofrênica, visto que, aqui,
o tempo é captado como uma sucessão de imagens e não como progresso linear. Os personagens,
assim, já não representam a personalidade humana, pois, ao eliminar as tramas bem construídas,
que colocavam as personagens numa rede de relações lógicas e precisas, e afirmando a
impossibilidade de fixar uma realidade social, a ficção pós-modernista também destrói e desmistifica
a noção de personagem acima citada (GUELFI, 1997).

A metaficção

A metaficção historiográfica é um tipo de narrativa que estabelece um intercâmbio direto
com o contexto histórico. Os pós-modernos servem-se da escrita com subtexto ideológico, o
que possibilita a produção ou o sentido do texto. Dessa maneira, vemos que Roberto Drummond
faz uma analogia com a sociedade brasileira contemporânea no romance Hilda Furacão.

Ele intercala uma narrativa dentro da outra, constrói uma narrativa em abismo, serve-se
de um conjunto de frames que se conjugam de inúmeras maneiras, que se repetem à exaustão.
Essas questões metanarrativas apontam para os modelos e intenções do próprio autor. Junta
casos de jornalismo, de boêmios e de prostitutas – unindo, assim, verdades e mentiras. No
decorrer da leitura do romance, comumente perguntamo-nos: Hilda Furacão realmente existiu?
De 1959 a 1964 – o narrador tenta esclarecer por que ela se tornara prostituta. Ele acrescenta
outros casos da vida real, aumentando a relação entre ficção e realidade. Vê-se o limite entre o
ficcional e o documental, pois há incorporação de elementos do ‘real’, da história do Brasil.

Na pós-modernidade, a verdade passa a ser concebida como resultado dos jogos de
poder. Os universos criados pelas narrativas pós-modernas são auto consumíveis e caracterizam-
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se pela ambigüidade e pela pluralidade de sentidos. Portanto, anulam a idéia de verdade. É uma
estratégia muito freqüente criar situações que desafiem a interpretação ou que mostrem o caráter
ilusório das interpretações.

Comumente, na obra literária pós-moderna, trabalha-se com ambigüidades, rupturas,
deslocamentos, multiplicidade de perspectivas, com o acaso, com o absurdo, acentuando, assim,
o clima de indeterminação, enfatizando o pluralismo e abolindo a causalidade. Aqui, vê-se a
rejeição da totalização, pois a obra de arte pós-moderna trabalha sempre com fragmentos.
Explodem os limites entre o ficcional e o documental, incorporando elementos recortados do
‘real’- os textos de Roberto Drummond incorporam elementos do contexto: personagens,
episódios, experiências do cotidiano, montagem, colagem, cortes e digressões.

A narrativa é ambígua, visto que há uma fusão entre a realidade histórica e a ficção. Mas
o que é ficção? O que é realidade? O real é sempre questionado: o que é verdade e fantasia?
Quais são as fronteiras entre imaginação e realidade? A realidade, aqui, é construída segundo o
nosso imaginário.

Podemos afirmar que a questão do ‘ato de contar’ é o verdadeiro personagem do
romance. Apesar de a metaficção historiográfica ser o intercâmbio direto com o contexto histórico,
há a propagação de realidades simuladas, de imagens fictícias da sociedade. O real se transforma
em literatura, é lido como um texto, uma representação, um discurso.

A metaficção historiográfica tem raízes nas realidades do tempo histórico e no espaço
geográfico, mas reconhece que sua própria realidade é um artifício. Ela articula-se a uma
consciência das implicações políticas da linguagem. É força transgressora anárquica, destrona
normas literárias e códigos estratificados, expondo a ficcionalidade da história, negando a
possibilidade de distinção entre história e ficção.

O narrador

O narrador tipicamente pós-moderno é aquele que olha, que é sempre um mero
espectador, diferente do narrador clássico, aquele que narrava experiências autênticas, vividas
ou testemunhadas. Segundo Santiago (apud GUELFI), “a única experiência possível na sociedade
do espetáculo é a experiência do olhar. Transformada em representação, a ação já não reporta
a uma experiência de vida” (1997, p. 129).

O narrador recusa-se a reinterpretar aquilo que narra, revelando falta de profundidade.
Ele incorpora elementos exteriores, estabelecendo diversas relações entre o texto e o contexto,
o que está dentro e o que está fora do texto. É muito comum, por exemplo, embaralhar a figura
do autor e do narrador. O narrador age como se estivesse apertando um botão para escolher o
canal de TV, convidando o leitor para assistir com ele. A superficialidade e a leviandade do gesto
não permitem o aprofundamento psicológico, a compreensão metafísica, sociológica ou política
dos fatos narrados. A equivalência entre tudo é absoluta e neutraliza todos os gestos: qualquer
texto é para todos e qualquer um. A narrativa perde a substância metafísica.

O narrador e ao mesmo tempo o leitor são voyeurs, visto que não se colocam na
posição de quem narra experiências autênticas, vividas ou testemunhadas. Segundo Santiago, “o
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narrador pós-moderno contenta-se em ser ‘espectador’, dominado pela ‘passividade prazerosa’
e pelo ‘imobilismo crítico’” (apud GUELFI, 1997).

Em Hilda Furacão, o narrador assume a máscara do escritor Roberto Drummond.
Comumente, ao longo da leitura do romance, fazemo-nos a seguinte pergunta: o narrador e o
autor são a mesma pessoa? Esse narrador tem fascínio por charadas, adivinhações e enigmas
sobre a natureza metaficcional da narrativa. Há grande presença do ludismo, pois há muitas
brincadeiras do narrador com o leitor. Ao optar pela metalinguagem, vemos que o narrador
reflete sobre o próprio ato de escrever.

O narrador de Hilda Furacão é o exemplo perfeito daqueles dos romances de suspense,
devido aos truques utilizados por ele para criar curiosidade e suspense, retardando o andamento
da narrativa e ocultando fatos importantes para a nossa compreensão da história. É um intruso
que se serve de ganchos para relacionar os fatos.

O narratário é um tipo especial de personagem, com função definida e essencial dentro
da narrativa, sob a máscara de duas tias do narrador, com as quais revela-se constantemente
preocupado, temendo suas opiniões e reações diante dos fatos (GUELFI, 1994).

Várias vezes podemos ver o narrador deliberando quanto aos fatos do enredo, quanto
à forma de narrar e quanto à sua relação com os leitores. Prosseguimos, agora, com alguns
exemplos de intervenções do narrador em relação a esses fatos.

Quanto aos fatos do enredo, o narrador introduz um fato ou uma história, fazendo
intervenções metalingüísticas:

“(Devo agora, antes de começar a narrar o que na verdade é o objetivo principal deste
relato, abrir um parêntese de todo indispensável [...])” (DRUMMOND, 1991, p. 20).

“Vamos saber agora o que está acontecendo com nosso candidato a Santo...” (id., p.
65).

O narrador também serve de testemunha privilegiada de um evento:
“Deixemos que o Santo continue em sua inocência – ele não suspeita que este narrador

o surpreendeu na hora do delito...” (id., p. 65)

Relembra uma informação ou um episódio da narrativa:
“..., no meio de chuva que caía, como foi dito,...” (id., p. 65)
“Falei ainda agora...” (id., p. 23)

Retoma fatos no momento mais apropriado:
“É hora de o agente secreto Nelson Sarmento, que apareceu no início do primeiro

capítulo, retornar a esta narrativa:...” (id., p. 153)

Reorienta espacialmente o leitor:
“(... Fecho o parêntese e sigo até o refúgio do Santo.)” (id., p. 65)
“Deixemos nosso Santo degustando a geléia de jabuticaba e apressemo-nos a ver...”

(id., p. 70)
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Prenuncia fatos:
“Mais adiante ele vai reaparecer nesta narrativa”.(id., p. 12)
“[...] Emecê ainda fará algumas pontas nesta narrativa [...]” (id., p. 98)
“Foi verdade, como contarei daqui a pouco”.(id., p. 199)

Contradiz o que ele mesmo disse:
“É hora de esclarecer que, ao contrário do que diz o conto que vocês acabaram de ler,

logo que deixei o quarto de meu pai, não subi [...]” (id., p. 19)
“Na verdade este relato começa aqui, de maneira que os leitores são livres para fazer

com as páginas anteriores o que bem quiserem [...]” (id., p. 22)

Qualifica personagens dentro do contexto de uma narrativa ficcional:
“[...] que, até o momento é o vilão de nossa história [...]” (id., p. 154)
Deixa o leitor em dúvida, propositadamente:
“[...] darei a seguir sete pistas, falsas e verdadeiras [...]” (id., p. 43)

Cria suspense e incita a curiosidade do leitor:
“Querem saber o que aconteceu? Sigam meus passos [..]” (id., p. 28)
“Nosso Santo conseguirá manter sua decisão?” (id., p. 148)

Refreia a curiosidade do leitor:
“O que a seguir vou narrar retarda a resposta, entre outras, de algumas perguntas como...”

(id., p. 77)
“... diria que ele foi diabólico, mas aguardemos [...]” (id., p. 162)

Faz-se de difícil:
“[...] não, não a descreverei agora, isso virá a seu tempo [...]” (id., p. 37)
“[...] direi o nome verdadeiro ou não? Fico em dúvida.” (id., p. 92)

Quanto à forma de narrar, o narrador faz intervenções e explica ao leitor os propósitos
do autor:

“Este não é propriamente um romance, mas um brinquedo lúdico, tendo Hilda Furacão
como centro de tudo”.(id., p. 42)

Indica a (fonte) de inspiração para a forma do relato:
“[...] recorro à estratégia narrativa de seu Quim”.(id., p. 22)

Toma decisões enquanto narra os fatos:
“Penso bem e decido - vou chamar o vilão pelo nome verdadeiro [...]” (id., p. 93)

Relaciona suas técnicas às de outros autores:
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“[...] por coincidência, essa coincidência tão comum nos folhetins e que Dostoievski
usou tão bem em Crime e Castigo...” (id., p. 107)

Avalia criticamente estas mesmas técnicas:
“Receio que o que deveria ser uma leve e rápida pincelada [...] – esteja alongando-se

mais do que deveria; apresso-me então [...]” (id., p. 24)
“Mas estou fugindo do que ia contar.”(id., p. 72)

Justifica as técnicas utilizadas, do ponto de vista dos resultados:
“[...] o copidesque do Jornal do Brasil... haveria de colocar os acontecimentos em linha

reta, além de adotar uma linguagem seca e enxuta, que quase nada restaria desse relato, um
tanto bárbaro e pouco solene para seu gosto”.(id., p. 295)

Quanto à sua relação com os leitores, o narrador pressupõe reações dos leitores virtuais
(aqueles aos quais o narrador se dirige enquanto conta a história):

“Tia Çãozinha, que, tenho certeza, está lendo este relato, dirá [...]” (id., p. 26)
“[...] antes que os leitores e a própria tia Çãozinha me acusem de [...]” (id., p. 180)

Pressupõe um tipo determinado de relacionamento:
“[...] uma vinheta que peço licença para transcrever[...]” (id., p. 46)

Dá conselhos aos leitores virtuais:
“[...] a Tia Ciana aconselhou: pule esta parte...; mas a Tia Çãozinha, com sua alma de

Candinha, e a vocês leitores, uma boa surpresa espera, por isso não me percam de vista [...]”
(id., p. 29)

Faz propostas aos leitores:
“Convido-os agora a entrar na ponta dos pés até onde está [...]” (id., p. 68)

Promete boas experiências ao leitor:
“[...] episódio que – assim espero – há de divertir os leitores [...]” (id., p. 113)

Vários desses procedimentos são utilizados pelo autor no início do romance, talvez para
treinar o leitor nessa forma diferenciada de ‘ouvir’ uma história. A repetição desses procedimentos
somada às muitas paralisações da narrativa e ao tamanho curto da maioria dos capítulos quase
funciona contra os propósitos do romancista, porque o leitor, no início, ainda não se envolveu de
todo com a história e sente que o narrador o joga para fora dela constantemente, gerando um
tipo de irritação. O estilo do autor, marcado pelo uso excessivo do ponto-e-vírgula, dos dois-
pontos e dos parênteses também contribui para essa reação inicial. Entretanto, à medida que a
trama se desenvolve, tanto o leitor se acostuma ao estilo de narração quanto o narrador diminui
o número e a duração das intervenções. Assim, a atenção passa a ficar mais concentrada no
conteúdo do que na forma, contribuindo, assim, para um envolvimento emocional com os fatos.

Com esta breve análise do romance Hilda Furacão, depreendemos que Roberto
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Drummond nos oferece um exemplo perfeito de obra pós-modernista, sobretudo no que concerne
ao narrador, devido aos truques utilizados por ele para criar suspense e curiosidade, retardar o
andamento da narrativa e ocultar fatos importantes para a nossa compreensão da história. Vemos,
também, um belo exercício de metalinguagem, uma vez que o narrador reflete sobre a própria
atividade de escrever ou contar uma história – suas opções em um determinado momento, suas
intenções, suas técnicas, suas dúvidas – além de se dirigir diretamente ao leitor. O romance ainda
mistura ficção com realidade ao contar a história de uma prostituta mineira e entremeá-la com
fatos político-sociais do início dos anos 60. Enfim, ao optar pela metalinguagem, Roberto
Drummond nos dá uma excelente coletânea de técnicas dessa forma de narrar e faz de sua obra
um marco da literatura contemporânea nacional.

Brief considerations about the novel Hilda Furacão, by Roberto Drummond.

ABSTRACT: We intend to show some characteristics of post-modernity, its desire of subversion
of criteria and the problematization of values, concepts, conventions and contradictions. Roberto
Drummond’s work, Hilda Furacão, is loaded of this context. The author writes an interesting
novel, well to the taste post-modern, that has constants approach changes. By means of
esquizofrenic writing, metafiction and the boarding of the narrator, we make, here, one briefly
analyzes of this novel.

KEY WORDS: Post-modernism; mass culture; Roberto Drummond; Hilda Furacão.
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ELABORAÇÃO DE NOVOS GUIAS A LIMENTARES

Arlete Régnier de Lima Ferreira PESSIQUELLI
1

RESUMO: Este trabalho traz a elaboração da Pirâmide Alimentar Adaptada (PHILIPPI et
al.,1999), construída em outra forma gráfica. Os alimentos foram distribuídos em 6 grupos (1
Carnes, ovos e leguminosas; 2 Hortaliças; 3 Cereais, massas e pães; 4 Frutas; 5 Leite e produtos
lácteos; 6 Açúcares e gorduras). Além destes, adicionou-se água à estrutura gráfica como
componente essencial de sustentação. Foi realizado em uma escola um trabalho de orientação
nutricional aos 22 pais, sendo 90% mulheres e 10% homens. Os pais foram orientados a relatarem
suas dúvidas. Observou-se que 50% dos pais não sabiam distribuir os alimentos ao longo do
dia, 30% não conheciam a maneira correta de alimentação e 20% tinham dificuldade na substituição
de lanches, pizzas e doces nas refeições diárias. Baseando-se nessas dúvidas e após leituras a
respeito de normas e guias alimentares, foi proposto um guia alimentar com mensagens claras e
objetivas referentes à alimentação equilibrada. Os alimentos foram distribuídos graficamente em
forma de um guarda-chuva.

PALAVRAS-CHAVE: Orientação nutricional; guia alimentar; dietética; alimentos.

Introdução

Atwater foi o pioneiro nos estudos sobre nutrientes e o primeiro a desenvolver elementos
necessários à composição de guias alimentares. Em 1894, publicou tabelas de composição de
alimentos e padrões dietéticos para a população norte-americana. Esses foram desenvolvidos
como instrumentos para orientação e informação, com o objetivo da promoção da saúde e de
hábitos alimentares saudáveis.

A partir daí, foram propostos vários guias alimentares, considerando-se a situação
nutricional e os dados epidemiológicos de populações específicas, para que se atinjam metas
nutricionais, observando-se a composição dos alimentos preconizados (WELSH et al., 1992).

Permitiu-se o máximo de flexibilidade, usando-se uma forma gráfica para a escolha dos
alimentos, visando, de uma forma realista, suprir as necessidades nutricionais, utilizando-se da
dieta habitual de cada população ( WELSH et al.,1992).

Antigamente, usava-se a “Roda dos Alimentos”. Entretanto, observou-se que a distribuição
dos alimentos dessa forma não surtia os resultados esperados, pois possibilitavam diferentes
interpretações, sendo então modificada essa maneira de apresentação. No Brasil, em 1974, foi
elaborado um documento que recomendava a utilização dos “Grupos de Alimentos”. Na época,
foi um avanço a adoção dos seis grupos para programas de orientação nutricional. Atualmente,
a mais utilizada é a pirâmide introduzida pelo United States Departament of Agriculture (USDA)
em 1992 e no Brasil, a pirâmide alimentar adaptada por PHILIPPI et al.,1999.
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Para a elaboração de um guia alimentar, utiliza-se educação nutricional buscando a
formação de atitudes e práticas que levem à melhoria da saúde (MOTTA; BOOG,1984).

Objetivo

Propor um guia alimentar para o melhor entendimento dos pais de alunos.

Métodos

Foi realizado um estudo de avaliação nutricional com os pais e alunos de uma escola
pública de Ribeirão Preto – SP. Participaram do trabalho 44 pais, sendo 90% mulheres e 10%
homens.

Foi enviada aos pais uma folha de orientação nutricional utilizando a pirâmide alimentar
adaptada (PHILIPPI et al., 1999). Solicitou-se também que eles relatassem quais eram seus
costumes e suas dúvidas em relação à alimentação.

Após a análise dos dados, observou-se que 50% dos pais tinham dúvidas quanto à
distribuição dos alimentos ao longo do dia, 30% quanto à maneira correta de se alimentar e 20%
apresentavam dúvidas quanto à substituição de lanches, pizzas e doces nas refeições diárias.

Foi proposto um guia alimentar com o intuito de transmitir aos pais conhecimentos que
possibilitem uma vida saudável, e meios para promover hábitos alimentares adequados. Segundo
MULLER (2001), a alimentação deve ser equilibrada, mantendo uma adequação entre os
alimentos.

Resultados

Baseando-se nas dúvidas dos pais e após estudos a respeito de normas e guias alimentares,
foi elaborado um novo guia com mensagens claras e objetivas quanto à alimentação equilibrada,
com grupos de alimentos distribuídos graficamente em forma de um guarda-chuva, buscando
uma maneira de resguardar a saúde.

As porções foram baseadas na pirâmide alimentar adaptada (PHILIPPI,1999).
Os grupos foram compostos com alimentos semelhantes aos relacionados pelos pais.

Foi definido o número de porções diárias para cada grupo. Os valores das porções estão de
acordo com a dieta padrão Valor Calórico Total = 2500 kcal, com distribuição de macronutrientes:
carboidratos (50-60%), proteínas (10-15%) e lipídios (20-30%).

Foram divididos em 6 grupos sendo:
1° grupo: Carnes, ovos e leguminosas = 3 porções diárias;
2° grupo: Hortaliças = 3 porções diárias;
3° grupo: Cereais, massas, pães, raízes e tubérculos = 6 porções diárias;
4°grupo: Frutas = 3 porções diárias;
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5° grupo: Leite e produtos lácteos = 3 porções diárias;
6°grupo: Açúcares e gorduras = 1 porção diária.
Abaixo, compondo a forma do guarda-chuva, temos a água como componente essencial, sendo
a base de sustentação. Deve-se ingerir de 2 a 3 litros por dia.

Discussão

As carnes bovinas, suínas, aves, peixes, vísceras, ovos e leguminosas estão juntas no
grupo de proteínas. Achou-se conveniente colocá-las juntas, uma vez que esta população não
consome carne diariamente, mas arroz e feijão como prato base. Então, foram consideradas as
porcentagens estabelecidas e o costume da ingestão dos mesmos (NCEP- National Cholesterol
Education Program, 2001).

O leite mereceu, como sempre, atenção especial pelo fato de ser fonte de cálcio,
micronutriente importante em todas as fases da vida. Com 3 porções diárias consegue-se suprir
as necessidades exigidas para adultos e crianças (National Research Council –USA,1989).

Quanto às frutas e hortaliças apesar de serem alimentos comuns à dieta e de fácil acesso
à população brasileira, 3 porções ao dia  de cada grupo já correspondem às necessidades
propostas, inclusive de fibras (NCEP,2001).

A porção de cereais foi estipulada em 6 porções, sendo mais fácil o entendimento para
50 a 60 % de consumo, ao seja, o dobro das outras porções. Dentre estes, estão os pães,
massas, arroz, raízes, tubérculos, principalmente batata e mandioca, que são bem consumidos
pela população (Recommended dietary allowances,1989) .

Os açúcares e gorduras foram colocados juntos, somente com uma porção ao dia, pois
sua quantidade deve ser moderada, uma vez que já existem de forma natural, de composição ou
de adição em vários alimentos e preparações (PHILIPPI et al., 1999).

A forma gráfica do guarda-chuva representa a maneira de resguardar a saúde, sendo
que 50% da ingestão diária, seja de alimentos, atingindo aproximadamente Valor calórico total
de 2500 kcal e os outros 50% da ingestão diária, seja de água, atingindo aproximadamente
2500 ml (ROBINSON, 1970; STEWART et al., 1994; PEDROSO, 1997).

Conclusão

O guia alimentar em forma de “guarda - chuva” foi elogiado pelos pais, que relataram ter
esclarecidas suas dúvidas em relação à distribuição dos alimentos e a maneira correta de se
alimentar, como também as substituições dos alimentos. Também foi valorizada a utilização da
água. Muitos não sabiam de sua importância vital.

Working out a new food guide

ABSTRACT: This work present a new graphic design for the food Pyramid Adapted by PHILIPPI
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et al.(1999). The different kinds of food were divided into 6 groups ( 1 Meat, eggs and beans;
2 Vegetables; 3 Grain, pasta and breads; 4 Fruits; 5 Milk and dairy products; 6 Sugar and fats
and oils). Beyond these, water was added to the grafic struture as an essencial base componend.
A nutricional guidance was performed in a school to the children´s parents (90% female and
10% male). The parents were stimulited to tell their doubts 50% of the parents didn´t know  how
to distribute the food along the day, 30% didn´t know the right way of a good alimentation and
205 had difficulty to change sandwiches,pizza and candies of the daily meals. Based upon these
doubts and after the study of regulations and nutricional guides, it was proposed a new food
guide using clear and objetive messages focusing a balanced and healthy diet.
The food groups were grafically distributed in an “umbrella” design.

KEY WORDS: Orientation nutritional; food guide;  dietetics; food.
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APLICAÇÃO DA REGRESSÃO LINEAR NO COMÉRCIO
DE VENDAS DE BENS USANDO O APLICATIVO MAPLE

Edson de OLIVEIRA 1

Paula Augusta Rodrigues COELHO2

RESUMO: Neste artigo, são consideradas duas aplicações no comércio de vendas de bens: a
primeira, sobre a previsão do preço de venda de um imóvel de dois dormitórios a partir de seu
preço de avaliação, e a segunda, sobre a previsão  de venda semanal de carros usados com
base no número de clientes. Em ambas, através de programas elaborados com o uso do software
matemático Maple, efetuam-se medidas de regressão e correlação e uma análise das hipóteses
do modelo, mediante inspeção dos resíduos.

PALAVRAS-CHAVE: Regressão linear simples; correlação; diagrama de dispersão.

Introdução

O modelo de regressão linear simples utiliza uma única variável independente X para
prever a variável numérica dependente Y. Nesse caso, a relação entre as variáveis é aproximada
por uma reta, chamada reta de regressão. A correlação é usada para medir a força de associação
entre as variáveis. Em Educação e Psicologia, tem-se muito interesse no grau de relacionamento.
Em Economia, Administração e pesquisa médica, o interesse maior é pela natureza do
relacionamento.

Neste trabalho, consideram-se duas aplicações no comércio de vendas de bens. Na
primeira, usando o método dos mínimos quadrados, determina-se a reta que melhor se ajusta à
lista de observações dos preços de venda e de avaliação de 26 residências com 2 dormitórios
em uma certa cidade. Estabelecem-se, ainda, medidas de correlação e, mediante análise dos
resíduos, evidencia-se que as hipóteses do modelo, ou seja, hipóteses sobre o comportamento
da variável aleatória que explica os possíveis erros da variável Y (MARTINS, 2002) são satisfeitas.
Isso permite estimar o intervalo de confiança em torno da média de Y e, também, o intervalo de
previsão para um valor individual de Y. Uma segunda aplicação, onde uma revendedora de
carros usados deseja prever a venda semanal com base no número de clientes, foi considerada.
Nesse caso, o modelo de regressão linear mostra-se não apropriado, em vista de haver violação
de uma das hipóteses sobre o modelo.

Os gráficos de dispersão, as medidas de variação na regressão e correlação e a análise
dos resíduos para testar as hipóteses do modelo são feitos mediante programas elaborados com
o uso do software matemático Maple.
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Regressão linear
O modelo usado em uma regressão linear simples é do tipo  Y

i
  = a + bX

i
 + e

i   
onde o

valor a é chamado intercepto da reta,  b  é a inclinação e      = a + bX  é a equação da reta.
Como a reta deve estar tão próxima quanto possível dos pontos dados, deve-se minimizar:

Aplicando o método dos mínimos quadrados, obtêm-se as duas equações:

Por conveniência, foram omitidas as variações nos somatórios. Daqui para a frente,
ficará subentendido que as variações serão i = 1, 2, 3, ..., n.  Resolvendo  o sistema  para  a  e
b (MARTINS, 2002), tem-se:

onde:

Para cálculos futuros será considerada, ainda:

Exemplo: Avaliação e  venda de um imóvel de dois dormitórios
Selecionou-se uma amostra aleatória de 26 residências com 2 dormitórios, recém vendidas

em  uma certa  cidade, para estudar a relação entre o preço de vendas  Y e  o preço de avaliação
X, cujos resultados estão a seguir. Construir o diagrama de dispersão e obter a equação da reta
de regressão linear do preço de venda em relação ao preço de avaliação.
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Fonte: os autores.

SOLUÇÃO Declarando, no Maple, os vetores x e y, conforme a Tabela 1, tem-se:
>  x:=[94,77,88,72,69,70,83,58,79,76,57,83,81,74,73,70,
>  75,77,82,71,88,92,96,68,85,90];
>  y:= [102,99,113,88,77,89,111,66,94,93,59,107,104,92,
>  85,84,95,94,94,88,104,100,106,81,98,105];
 O programa abaixo retorna o coeficiente de inclinação a, o intercepto b e a equação da

reta de regressão. A sintaxe do programa é retaregressao(x, y), de cuja execução dependem
diversos outros que se apresentam neste trabalho.

> Digits:=4:         (Estabelecendo os resultados com 4 dígitos)
> retaregressao:=proc(x,y)
> local n, u1, u2, v1, v2;
> global  S_XX, S_XY, S_YY, a, b, X_barra, Y_barra, f;
> n:=nops(x):     u1:=add(i,i=x); u2:=add(i^2,i=x);
> v1:=add(i,i=y);  v2:=evalf(sum(‘x[i]*y[i]’,’i’=1..n)):
> S_XX:=evalf(u2-u1^2/n); S_XY:=evalf(v2-(u1*v1)/n);
> b:=evalf(S_XY/S_XX);      X_barra:=evalf(u1/n):
> Y_barra:=evalf(v1/n):    a:=evalf(Y_barra-b*X_barra);
> S_YY:=evalf(sum(‘(y[i]-Y_barra)^2’, ‘i’=1..n));
> f:=unapply(a+b*X,X):
> print(‘o coeficiente a de X é ‘, a);
> print(‘o coeficiente b é‘, b);
> print(‘a reta de regressão é ‘,f(X));
> end:

Tabela 1: Preço de avaliação e preço de venda de um imóvel de 2 dormitórios.
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>  retaregressao(x,y);
o coeficiente a de X é, 4.15

o coeficiente b é, 1.144
a reta de regressão é, 4.15 + 1.144X

Assim, para cada aumento de R$ 1000,00 no preço de avaliação, o modelo ajustado
prevê a estimativa de que o preço de venda esperado cresça em R$ 1144,00.

Para uso futuro, o programa estabelece as seguintes variáveis globais: a,  b,      =  f(X)
= a + bX , as médias aritméticas        e        e os valores S_XX, S_YY,  S_XY.

O programa diagramadispersao(x, y), abaixo, retorna o diagrama de dispersão
juntamente com a reta que melhor se ajusta aos pontos tabelados (X, Y).

> with(plots):    (pacote de gráficos)
     > diagramadispersao:=proc(x,y)
     > local Z, i, p, q, n:

> n:=nops(x):       Z:=array(1..n):
     > for i from 1 to n do Z[i]:=[x[i],y[i]]:     od:
     > p:=plots[pointplot](Z,symbol=box):

> q:=plot(f(X),X=min(op(x))-1..max(op(x))+1,
> Y=min(op(y))-1..max(op(y))+1, color=black):

     > display({p,q});
     > end:

> diagramadispersao(x,y);

Figura 1: Diagrama de dispersão e reta de regressão para os preços de avaliação e venda de uma casa de 2
dormitórios.

Estimador de variância

Uma medida útil do grau de variabilidade dos valores em torno da reta é dado pela

variância                                      . Pode-se demonstrar que Se2 é um estimador não tendencioso

(MARTINS, 2002). A raiz quadrada de Se2 é o desvio padrão ou erro padrão de estimativa:
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Ele é medido em unidades da variável dependente Y e tem uma interpretação análoga a
do desvio padrão. Assim, como o desvio padrão mede a variabilidade em torno da média
aritmética, o erro padrão mede a variabilidade em torno da reta de regressão.

Medidas de variação, o coeficiente de determinação e o coeficiente de correlação

Para se medir a eficiência  do ajuste  para  a equação de  regressão desenvolvem-se
algumas medidas de variação (MARTINS, 2002) .

Figura 2: Medidas de variação na regressão.

São elas, a variação total VT, a variação explicada pela variável independente VE e a
variação residual VR, dadas por:

A razão                                     , chamada coeficiente de determinação, é usada  para

calcular a eficiência do ajuste para a reta de regressão. Sua variação é de 0 a 1 e indica  quantos

por cento os pontos dados se afastam da reta de regressão.
Uma medida da associação linear entre as variáveis X e Y é dada pelo coeficiente de

correlação r =                                        1; r é positivo, negativo ou nulo, conforme a inclinação

da reta seja positiva, negativa ou nula, respectivamente. Um valor próximo de zero indica que
não há grande relacionamento linear entre as duas variáveis, ao passo, que um valor próximo de
         indica haver uma relação muito forte entre as variáveis (DOWNING, 2003).

Levando-se em conta as fórmulas acima, pode-se escrever:
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O programa medidasvariaçao retorna os valores das variações VE, VT e VR, do
coeficiente de determinação r2, denotado no Maple por r2, do coeficiente de correlação r,
consideradas como variáveis globais, e, também, do erro padrão de estimativa Se.

>  medidasvariaçao:=proc(x,y)
> local n, Se:
>  global VE, VT, VR, r2, r:
>  n:=nops(x):
>  VE:=evalf(b*S_XY); VT:=evalf(S_YY); VR:=evalf(VT-VE);
>  r2:=evalf(VE/VT);     print(‘r2’=r2):
>  print(‘[VE,VT,VR]’=[VE,VT,VR]);
>  r:=sign(b)*sqrt(VE/VT);   print(‚r‘=r):
> Se:= evalf(sqrt((S_YY – b*S_XY)/(n-2))):  print(‘Se’=Se):
>  end:
 Para o exemplo da venda de casas de 2 dormitórios tem-se:
>  medidasvariaçao(x,y):

r2 = 0.7964
[ VE, VT, VR ] =   [ 3318., 4166., 848 ]

r = .8924
Se = 5.944

O valor r2 = 0,7964 indica que 79,64% da variação nos preços de venda pode ser

explicada pela reta de regressão      = f(X) = 4,15 + 1,144 X, ou seja, pela variação no preço

estimado. O valor r = 0,8924 indica que há uma forte correlação linear entre X e Y. O erro
padrão de estimativa igual a 5,944 (isto é, R$ 5944,00) representa uma medida de variação dos
valores da variável Y em torno da reta de regressão.

Hipóteses sobre o modelo

Analogamente às hipóteses  da análise para variância, existem algumas hipóteses
associadas ao modelo de regressão linear Y

i 
 =  a + bX

i
 + å

i
. Quando essas hipóteses se

aplicam, pode-se demonstrar que o método dos mínimos quadrados é eficiente. São elas:
LINEARIDADE: Estabelece que a relação entre as variáveis seja linear. Duas variáveis

podem estar relacionadas de uma maneira não linear e o coeficiente de correlação ser igual a
zero, indicando não haver qualquer relação.

HOMOCEDASTICIDADE: A variância da distribuição de probabilidade do  erro å,
denotada por ó2 é constante para todos os valores de X (MARTINS, 2002):

Var [å] = ó2(å) = ó2

Isso requer que as variações em torno da reta de regressão sejam constantes, ou

seja, os pontos médios de Y, para cada valor de X, se situem sobre a reta de regressão.
INDEPENDÊNCIA DOS ERROS: Os erros associados a duas observações quaisquer

são independentes, isto é, o erro associado a um determinado valor de Y não afeta o erro
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associado a um outro valor qualquer de Y (MARTINS, 2002). Essa hipótese se refere a  dados
que são coletados ao longo de um período de tempo.  Quando os dados são coletados dessa
forma, os resíduos para um determinado período de tempo são freqüentemente relacionados
com os do período anterior.

NORMALIDADE: A distribuição de probabilidade da variável é normal, desde que Y
seja uma função linear de å e, também, uma variável aleatória normalmente distribuída para cada
valor de X. O gráfico de uma distribuição assemelha-se muito a um sino (MARTINS, 2002).

Avaliação das hipóteses pela análise dos resíduos

Uma maneira de  estudar potenciais violações  das hipóteses do modelo de regressão é o
método gráfico, chamado análise dos resíduos. Para isso, além dos resíduos                           ,

HOMOCEDASTICIDADE: Pode ser avaliada observando  o diagrama de dispersão de RS
com X. O programa abaixo retorna a lista dos resíduos de Student.

>  residuostudent:=proc(x,y)
>  local i, h, rs, n, Se :
>  global RS:
>   n:= nops(x):
>  for i from 1 to n do
>  h[i]:=1/n+((x[i]-X_barra)^2)/S_XX:
>  Se:= evalf(sqrt((S_YY – b*S_XY)/(n-2))):
>  rs[i]:=(y[i]-f(x[i]))/(Se*sqrt(1-h[i])):    od:
>  RS:=array(1..n):
>  for i from 1 to n do RS[i]:=rs[i]:    od:   print(RS);
>  end:
Para o caso da venda de imóveis, tem-se os seguintes resíduos de Student:
>  residuostudent(x,y);
    [-1.741,  1.160,  1.437,  0.2558,  -1.063,  0.8294,  2.052,  -0.8445,  -0.09095,
     0.3279,  1.964,  1.362, 1.236,  0.5492,  -0.4587,  -0.03999,  0.8680,  0.3020,
    -0.6817,  0.4559,  -0.1402,  -1.681,  -1.474,  -0.1646,  -0.5893,  -0.3891 ]
O procedimento  seguinte, cuja  execução  depende  da execução de  residuostudent,

retorna o diagrama de dispersão dos resíduos de Student, com a variável X no eixo horizontal e
RS no eixo vertical.

>  dispersaostudent:=proc(x,y)
>  local  Z, i, n:
>  n:= nops(x):                Z:=array(1..n):
>  for i from 1 to n do Z[i]:=[x[i],RS[i]]:   od:
>  plots[pointplot](Z,symbol=box):
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>  end:
Para o exemplo da venda de casas de 2 dormitórios:

> dispersaostudent(x,y);

Figura 3: Diagrama de dispersão relativo aos valores estimados na venda de casas do exemplo da seção 3.

Os resíduos apresentam-se espalhados de uma maneira relativamente uniforme em relação
ao eixo X = 0, para os diferentes valores de X. Isso nos leva a concluir que o modelo de
regressão para o problema parece ser adequado. Entretanto, no gráfico hipotético da Figura 4,
percebe-se que a variação dos resíduos aumenta conforme X cresce, demonstrando, assim,
uma não homogeneidade nas variâncias de RS para cada X.

Figura 4: Violação na homocedasticidade.

NORMALIDADE:  Pode ser avaliada considerando-se os resíduos de Student numa
distribuição de freqüências e dispondo os resultados em um histograma.

Considere-se uma distribuição de freqüência para os resíduos de Student, em cinco
subintervalos do intervalo [m, M], onde m representa o valor mínimo e M o valor máximo dos
valores dos resíduos de Student. O programa de sintaxe histograma(x,y) efetua essa distribuição
de freqüência e retorna o histograma relativo à mesma e a sua execução depende da execução
de residuostudent.

>  with(stats): (para carregar o pacote de Estatística)
>  histograma:=proc(x,y)
>  local v, w, k, t, u;
>  v:=convert(RS,list):  w:=op(v):
>  min(w):  max(w):  k:=(max(w)-min(w))/5:
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>  t:=[seq(min(w)+i*k..min(w)+(i+1)*k,i=0..5)];
>  u:=transform[tallyinto](v,t);
>  statplots[histogram](u,color=grey);
>  end:
Para o problema da venda de casas de 2 dormitórios tem-se:
> histograma(x,y);

Figura 5: Histograma  da  distribuição  de  freqüência dos resíduos de Student para o exemplo da venda de

casas de 2 dormitórios

Observando o histograma da Figura 5 parece razoável não haver violação da hipótese
da normalidade. O diagrama tem o formato aproximado de um sino.

INDEPENDÊNCIA DE ERROS: Uma maneira de detectar a autocorrelação é fazer o
diagrama de dispersão com os resíduos na seqüência  em  que os dados observados  foram
obtidos. Em geral, informações coletadas ao longo de períodos de tempo apresentam uma
autocorrelação entre observações sucessivas. Isto é, existe correlação entre uma determinada
observação e os valores que a antecedem ou que a sucedem. Esses padrões, que violam a
hipótese da independência, são prontamente aparentes no gráfico dos resíduos em relação ao
tempo em que eles foram coletados (LEVINE, BERENSON,STEPHAN: 2000). Vamos
proceder dessa forma para constatar que há violação da hipótese da independência dos erros
no seguinte exemplo.

Revenda de carros usados - Uma revendedora de carros usados deseja prever a
venda semanal com base no número de clientes para um período de 14 semanas. Os resultados
foram os seguintes:

Tabela 2: Relacionando o preço de venda de um carro usado com o número de clientes.



Multiciência, São Carlos, 7: 51-64, 2006      55

APLICAÇÃO DA REGRESSÃO LINEAR NO COMÉRCIO DE VENDAS DE BENS USANDO O APLICATIVO MAPLE

O programa abaixo, cuja sintaxe é residuordenado (x,y), retorna a lista dos resíduos
em ordem cronológica. Para tanto, é necessário carregar o programa retaregressao para os
valores X e Y constantes na tabela 2.

>   Digits:=4:
>  residuordenado:=proc(x,y)
>  local ro, i, n :
>  global RO;
>  n:= nops(x):
>  for i from 1 to n do
>  ro[i]:=y[i]-f(x[i]):    od:        RO:=array(1..n):
>  for i from 1 to n do RO[i]:=ro[i]:  od:   print(RO);
>  end:
Para o caso da revenda de carros usados tem-se:

     >    x:=[39,40,43,46,45,44,47,48,49,51,50,52,42,41]:
>     y:=[47,42,38,45,49,50,55,58,60,63,61,59,37,44]:
>  residuordenado(x,y);

 [8.14,   1.34,  -8.07,  -6.47,  -.67,  2.13,  1.73,  2.92,  3.12,  2.52,  2.32,  -3.28,  -7.26,  1.54]
Para esse problema, o coeficiente de determinação é r2 = 0,7366. Esse resultado indica

que 73,66% da variação à venda é explicada pelo número de clientes.
O procedimento a seguir retorna o diagrama de dispersão dos resíduos na ordem em

que os dados foram coletados.
> dispersaordenado:=proc(x,y)
>  local  Z, i, n:
>  n:= nops(x):                Z:=array(1..n):
>  for i from 1 to n do Z[i]:=[i,RO[i]]:   od:
>  plots[pointplot](Z,symbol=box):
>  end:
Para o caso da revenda de carros usados, tem-se:

>  dispersaordenado(x,y);

Figura 6: Resíduos na ordem cronológica.

Notando o diagrama de dispersão, constata-se que os pontos obedecem a um padrão
mais ou menos cíclico, apresentando assim uma  autocorrelação dos resíduos, o que acarreta
uma violação da independência dos erros.



5 6                   Multiciência, São Carlos, 7: 51-64, 2006

Edson de Oliveira, Paula A. R. Coelho

Intervalos de confiança para estimação e previsão

O valor estimado de Y, obtido pela reta de regressão para um valor específico X, pode
ser encarado de duas maneiras: pode-se referir ao valor médio Y para um dado X ou então
referir-se a um valor individual esperado de Y. Em ambos os casos o valor é o mesmo, mas o
intervalo de confiança para predição depende do ponto de vista adotado. Por exemplo, no caso
da venda de casas de dois dormitórios, a imobiliária poderia querer estimar o preço médio de
venda de uma casa avaliada R$ 84000,00; um vendedor particular poderia querer estimar o
preço que ele espera receber por um certo imóvel de 2 dormitórios.

Intervalo de confiança é um intervalo baseado em observações de uma amostra e
construído de maneira que haja uma probabilidade â especificada do intervalo conter o verdadeiro
valor desconhecido de um parâmetro (DOWNING, 2003).  A probabilidade â é chamada nível
de confiança e o valor á = 1 – â é chamado coeficiente de confiança. Então, tomando-se á  =
0,05, consideram-se intervalos que tenham nível de confiança 95%, isto é, tenham 95% de
chance de conter o verdadeiro valor. Com a utilização do erro padrão de estimativa  Se pode-se
construir  intervalos que informem quão confiantes são as estimativas do valor médio de Y, como
também, as estimativas pontuais de Y.

O intervalo de confiança é dado por                            , onde

A distribuição é tomada com n – 2 graus de liberdade, onde n é número de elementos da
amostra e o valor t    é obtido consultando uma tabela t de Student ( MARTINS, 2002).

A expressão geral para uma estimativa por intervalo de previsão para um valor individual

de Y é dada por

Uma  análise  das  duas expressões  anteriores  indica que a amplitude dos intervalos
depende de vários fatores, como:
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Figura 7: Regiões para aceitação e rejeição da hipótese h
0
.
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APLICAÇÃO DA REGRESSÃO LINEAR NO COMÉRCIO DE VENDAS DE BENS USANDO O APLICATIVO MAPLE

Application of simple linear regression in the sale trading of property with the use of Maple
software.

ABSTRACT In this article, two applications in the sale trading of property are considered: the
first one is about the forecast of the sale price of a property with two bedrooms starting from its
evaluation price and, the second one is on a reselling of used cars that wants to foresee the
weekly sale with base in the number of customers. In both, through elaborated programs with the
use of the mathematical Maple software, are established measure of regression and correlation
and, also, through a survey of the residues, a analysis of the hypotheses of the model is brought.

KEY WORDS: Simple linear regression; correlation; dispersion diagram.
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EXTRAÇÃO DE DESCRITORES EM IMAGENS BINÁRIAS 
UTILIZANDO TÉCNICAS DE MORFOLOGIA MATEMÁTICA 

CLÁSSICA 

Emerson Carlos PEDRINO1

Valentin Obac RODA2

RESUMO: Este trabalho teve por objetivo destacar algumas aplicações práticas 
envolvendo  técnicas de Morfologia Matemática Clássica com propósitos de extração 
de descritores de imagens que sejam úteis no processo de reconhecimento de padrões 
de um Sistema de Visão Computacional. As técnicas aqui abordadas podem ser 
aplicadas a imagens binárias de qualquer resolução espacial. A Morfologia Matemática 
Binária é uma área não linear em processamento de imagens, que lida com os aspectos 
geométricos presentes nas imagens sob consideração; assim, seu objetivo consiste na 
extração de componentes de imagens que sejam úteis no processo de representação e 
descrição de formas presentes nessas imagens. Seus operadores básicos são a dilatação 
e a erosão morfológica. Por meio desses operadores é possível conseguir outros 
operadores mais complexos. Diferentemente das técnicas de convolução lineares, a 
Morfologia Matemática degrada menos as imagens obtidas após os processamentos 
morfológicos. 

PALAVRAS-CHAVE: Morfologia matemática binária; descritores de imagens; 
reconhecimento de padrões. 

Introdução 

A palavra morfologia é composta das palavras gregas morphê (forma) e logos 
(ciência) (FACON, 1996), significando o estudo da forma ou estrutura. Em lingüística, 
a morfologia estuda a estrutura das palavras. Segundo Gonzalez e Woods (1992), em 
biologia, a morfologia denota uma área que lida com a forma e a estrutura de animais e 
plantas. Por exemplo, a forma de uma folha pode ser usada para identificar uma planta.

A morfologia matemática teve suas origens em 1964, nas pesquisas conjuntas 
de G. Matheron e J. Serra. Nesse mesmo período foi criado o centro de morfologia 
matemática na Escola de Minas de Paris em Fontainebleu (França) (DOUGHERTY, 
1992; SERRA, 1982; WEEKS Jr., 1996). 

A morfologia matemática é uma área não linear em processamento de imagens, 
podendo ser utilizada como uma ferramenta para extração de componentes de imagens 
que sejam úteis na representação e na descrição da forma de uma determinada região, 
como por exemplo, fronteiras, esqueletos e o fecho convexo. Também pode ser usada 
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para pré e pós-processamento, como por exemplo, filtragem morfológica, afinamento e 
poda. Pode ser aplicada em diversas áreas, entre elas, biologia, metalografia, medicina, 
visão robótica, controle de qualidade, reconhecimento de padrões, entre outras. A 
aplicação dos conceitos de morfologia matemática a problemas de visão por 
computador segue sendo um tema de investigação em nível mundial. A linguagem da 
morfologia matemática é a teoria de conjuntos. Os conjuntos em morfologia 
matemática representam as formas dos objetos numa imagem. Como exemplo, pode-se 
considerar todos os pixels pretos em uma imagem binária como sendo uma descrição 
completa dessa imagem. Tais conjuntos são membros do espaço bidimensional de 
números inteiros Z2. Cada elemento do conjunto consiste de um vetor bidimensional 
cujas coordenadas são as coordenadas (x, y) dos pixels pretos (por convenção) da 
imagem. Na figura 1, pode-se ver um exemplo (COSTA & CÉSAR Jr., 2000; 
DOUGHERTY, 1992; FACON, 1996; GONZALEZ e WOODS, 1992; HARALICK et 
al.,1987; MARQUES FILHO e VIEIRA NETO, 1999; WEEKS Jr., 1996). 

Figura 1: Descrição de uma imagem binária através do conjunto formado por seu  sistema de 
coordenadas. O objeto em forma de U pode  ser representado  completamente  pelo conjunto 
A={(1,1),(1,2),(1,3),(2,3),(3,3),(3,2),(3,1)}. 

Imagens digitais em níveis de cinza podem ser representadas por conjuntos 
cujos componentes estejam em Z3. Nesse caso, dois componentes de cada elemento do 
conjunto se referem às coordenadas do pixel enquanto o terceiro corresponde ao valor 
discreto de intensidade. Conjuntos em espaços de maiores dimensões podem conter 
outros atributos de imagens, como por exemplo cor e componentes que variem com o 
tempo. 

Dilatação e Erosão 

Definições Básicas 

Antes de se definir as operações básicas morfológicas de dilatação e de erosão é 
importante relembrar algumas definições básicas referentes à teoria de conjuntos. 
Logo, pode-se destacar: 
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Dilatação 

Sejam A e B conjuntos de Z2 e ∅ um conjunto vazio, logo, a dilatação de A por 
B é definida como:  

       

(5)ABxBA x                                                                                    })ˆ(|{ ∅≠∩=⊕

Assim, o processo de dilatação começa na obtenção da reflexão de B em torno 
de sua origem, seguido da translação dessa reflexão por x. A dilatação de A por B é 
então, o conjunto de todos os deslocamentos x tais que a reflexão de B e A 
sobreponham-se em pelo menos um elemento não nulo. A equação (5) pode ser 
reescrita como: 

(6)AABxBA x                                                                                    }])ˆ[(|{ ⊆∩=⊕

O conjunto B da equação (6) denota o elemento estruturante da operação 
morfológica em questão. 
  

Pode-se observar que o processo acima é análogo ao processo de convolução, 
uma vez que é necessário inverter B em relação à sua origem e deslocá-lo em relação à 
imagem A (conjunto). Na figura 3, tem-se um exemplo ilustrativo. 

Figura 3: Ilustração do processo de dilatação do conjunto A (quadrado) utilizando-se dois 
elementos estruturantes diferentes. 

Adição de Minkowski 

A adição de Minkowski de dois conjuntos é definida como: 

(7)ABA b
Bb

                                                                                                    )(
∈
∪=⊕



Multiciência, São Carlos, 7: 65-84, 2005       63

EXTRAÇÃO DE DESCRITORES EM IMAGENS BINÁRIAS UTILIZANDO TÉCNICAS DE MORFOLOGIA MATEMÁTICA CLÁSSICA

Ou seja, na equação (7) pode-se observar que em vez de se transladar o 
elemento estruturante, deve-se transladar a imagem em relação às posições permitidas 
pelo elemento estruturante. Os deslocamentos são realizados em relação ao ponto 
central de B. Ao contrário das definições anteriores de dilatação, neste caso não há 
necessidade de verificação, conseguindo-se assim um maior desempenho 
computacional. 

Exemplo 1: Dilatação do conjunto A pelo elemento estruturante B utilizando-se a 
definição de Minkowski dada pela equação (7). 
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Uma vez que a dilatação é uma transformação comutativa, tem-se: 
(8)AaaBBA                                                                                       }|{ ∈+∪=⊕

 Assim sendo, pode-se efetuar a união de todos os deslocamentos de B em 
relação aos elementos válidos de A. 

Exemplo 2: Na figura 4 tem-se um exemplo ilustrativo  da dilatação do conjunto A 
pelo elemento estruturante B utilizando a equação (8). 

                  
  

Figura 4: Ilustração do processo de dilatação utilizando  a equação (8). Em cinza, para efeitos 
didáticos, tem-se os pixels adicionados após a operação de dilatação.

 Outras definições de dilatação podem ser encontradas em Facon (1996) e Serra 
(1986), entretanto, todas são equivalentes. 
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Erosão 

Sejam A e B conjuntos de Z2, logo, a erosão de A por B é definida como: 
(9)ABxBA x                                                                                           })(|{ ⊆=Θ

Desse modo, a erosão de A por B é o conjunto de todos os pontos x, tais que B, 
quando transladado de x, fique contido em A. Como no caso da dilatação, a equação 
(9) não é a única definição de erosão. Todavia, é usualmente favorecida em 
implementações morfológicas, assim como a primeira definição de dilatação, equação
(5), pois apresenta a vantagem de ser mais intuitiva que as outras quando o elemento
estruturante B for visto como uma máscara de convolução. A figura 5 ilustra a erosão 
de um retângulo A por um elemento estruturante circular. 

Figura 5: Processo de erosão do conjunto A pelo elemento estruturante B. A área hachurada 
representa o conjunto erodido. 

Subtração de Minkowski 

A subtração de Minkowski de dois conjuntos é definida como:  

(10)BbbABA                                                                                    }|{)( ∈+∩=−Θ

Onde: -B={-b|b∈B} é a rotação de 180° de B em relação à sua origem. A 
subtração de Minkowski é a erosão pelo elemento estruturante –B. Portanto, da 
equação (10), vem: 

(11)BbbABA                                                                                         }|{ ∈−∩=Θ

  

Exemplo 3: Erosão do conjunto A pelo elemento estruturante B, utilizando-se a 
definição dada pela equação (11). 
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Assim como na dilatação dada pela equação (7), também na erosão dada pela 
equação (11) o processo é executado sem verificação, obtendo-se assim um melhor 
desempenho computacional. 

Propriedade dual da dilatação e da erosão 

A dilatação e a erosão são operações duais em relação à complementação e à 
reflexão de conjuntos, ou seja: 

(12)BABA cc                                                                                                  ˆ)( ⊕=Θ

Prova: 

,})(|{)( c
x

c ABxBA ⊆=Θ   

,})(|{)( cc
x

c ABxBA ∅=∩=Θ ∴

)ˆ(})(|{)( BAABxBA cc
x

c ⊕=∅≠∩=Θ

Efeitos da dilatação e da erosão 

A erosão modifica o conjunto original e este fica menor em todos os casos. Faz 
desaparecer conjuntos inferiores ao elemento estruturante, aumenta furos internos e 
separa conjuntos. 

A dilatação também modifica o conjunto original e este fica maior em todos os 
casos. Preenche furos inferiores ao elemento estruturante e conecta conjuntos 
separados. 

Abertura e fechamento 

Como foi visto anteriormente, a dilatação expande uma imagem, enquanto a 
erosão a encolhe. A abertura, em geral, suaviza o contorno de uma imagem, quebra 
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istmos estreitos e elimina proeminências delgadas. O fechamento funde pequenas 
quebras, alarga golfos estreitos, elimina pequenos orifícios e preenche gaps no 
contorno. 

A abertura de um conjunto A por um elemento estruturante B é definida como:

(13)BBABA                                                                                                )( ⊕Θ=o

O fechamento de A por B é definido como:  

(14)BBABA                                                                                                )( Θ⊕=•

Na figura 6, tem-se um exemplo de operação de abertura e de fechamento, 
implementado no software Matlab 6.0, para um elemento estruturante circular. 

Figura 6: Exemplo de abertura e de fechamento binário. A operação de abertura suavizou os 
contornos da imagem pelo interior enquanto a operação de fechamento suavizou seus contornos 
pelo exterior. 

Propriedades da abertura e do fechamento 

Como no caso da dilatação e da erosão, a abertura e o fechamento são duais em 
relação à complementação e reflexão de conjuntos: 

(15)BABA cc                                                                                                 )ˆ()( o=•

A operação de abertura satisfaz as seguintes propriedades: 

- É uma transformação anti-extensiva, ou seja, o resultado da abertura é um 
subconjunto do conjunto original. 
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- É uma transformação crescente. Por exemplo, se C está contido em D, então 
a abertura de C por B estará contida na abertura de D por B. 

- É uma transformação idempotente, logo, a abertura de A por B seguida da 
abertura por B não causará nenhum efeito. 

A operação de fechamento satisfaz as seguintes propriedades: 

- É uma transformação extensiva, ou seja, o conjunto original é um 
subconjunto do resultado produzido pelo fechamento.

- Também é uma transformação crescente. 
- Também é uma transformação idempotente. 

Valendo-se das idéias anteriores, é possível definir um filtro morfológico de 
acordo com a equação (16). 

(16)BBA                                                                                                              )( •o

A figura 7 mostra um exemplo de aplicação para o filtro morfológico definido 
na equação (16). A imagem original, constituída por um retângulo, foi corrompida pelo 
ruído sal e pimenta gerado através do software Matlab 6.0. O objetivo desse filtro é 
remover o ruído, contudo sem distorcer a imagem original. 

Figura 7: Filtragem morfológica. A imagem original, constituída por um retângulo, foi 
corrompida   pelo   ruído sal e pimenta gerado pelo software matlab 6.0. Para remover o  ruído   
foi  utilizado o processo de filtragem morfológica descrito pela equação (16). Utilizou-se para esta 
finalidade um elemento estruturante cruz de dimensão superior ao maior aglomerado de ruído. 
Pela figura é possível constatar que o ruído foi totalmente removido e a imagem original foi 
completamente restaurada. 
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Transformada Hit or Miss 

 A transformada hom (hit or miss) é uma ferramenta básica para a detecção de 
formas. É usada para testar ao mesmo tempo as partes internas e externas de um 
conjunto. É definida como: 

(17)BBABABA c                                                         B ),()(hom 2121 ∅=∩Θ∩Θ=

 O conjunto A hom B, contém todos os pontos nos quais, simultaneamente, B1

encontrou um casamento (hit) em A e B2  em Ac. A figura 8 ilustra o uso da equação 
(17) para detectar a posição do subconjunto X do conjunto A. 

Figura 8: Exemplo da Transformada Hit or Miss. O conjunto A representa a imagem original com 
três subconjuntos constituintes. O objetivo deste exemplo foi detectar a posição do subconjunto X 
pertencente ao conjunto inicial. Logo, complementando-se o conjunto A e definindo-se uma janela 
de dimensões maiores que X, W; então, após subtrair esta de X, obteve-se  o elemento estruturante 
fundo local W-X. Portanto, para se detectar a posição desejada foi realizada uma erosão de A por 
X e simultaneamente uma erosão de Ac por W-X. Assim, após se efetuar a intersecção destes dois 
últimos resultados foi possível  detectar a coordenada central de X. 

Algoritmos morfológicos básicos 

Nesta seção serão considerados alguns aspectos práticos para a morfologia 
matemática. No caso de imagens binárias, a principal aplicação de morfologia é a 
extração de componentes da imagem que sejam úteis na representação e na descrição 
de formas. Também se abordará o mecanismo de funcionamento de alguns algoritmos 
utilizados para pré e pós processamento. 
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Extração de Fronteiras 

A fronteira de um conjunto A, denotada por β(A), pode ser obtida através da 
erosão de A por B, seguido da diferença de conjuntos entre A e sua erosão. Ou seja, 

(18)BAAA                                                                                                 )()( Θ−=β

 A figura 9 ilustra o mecanismo de extração de fronteiras.

Figura 9: Obtenção da fronteira de A segundo a equação (18). 

Preenchimento de regiões 

Este algoritmo é baseado em dilatação de conjuntos, complementação e 
interseções. Na figura 10, A denota o conjunto contendo um subconjunto cujos 
elementos são pontos de fronteira conectados-de-8 de uma região. A partir de um 
ponto p dentro da fronteira, o objetivo é preencher completamente a região. Logo, 
atribui-se 1 ao ponto p e inicia-se o seguinte procedimento que preencherá a região 
com 1:  

(19)kABXX c
kk                                                                         ...3,2,1,)( 1 =∩⊕= −

Onde Xo=p e B é o elemento estruturante simétrico mostrado na figura 10. O 
algoritmo converge na iteração k se Xk=Xk-1. A união dos conjuntos Xk e A contém o 
conjunto preenchido e sua fronteira. O processo de dilatação descrito na equação (19)
preencheria completamente a área se deixasse de ser verificado, entretanto, a
intersecção com Ac a cada passo limita o resultado dentro da região de interesse 
(dilatação condicional). 
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Figura 10: Ilustração do processo de preenchimento de regiões descrito pela equação (19). Aqui, 
Po denota a semente inicial que crescerá conforme as iterações do algoritmo e preencherá 
completamente a região. O subconjunto X6 representa o resultado da última iteração em que não 
houve mais mudanças em relação à iteração anterior. Os pixels numerados representam as 
iterações. Logo, a união de A com X6 determina o resultado final. 

Extração de Componentes Conectados 

Este procedimento é utilizado em aplicações de análise automática de imagens 
binárias. Assim, seja Y um componente conectado contido num conjunto A e assuma-
se que um ponto p de Y seja conhecido. Logo, a expressão iterativa dada pela equação 
(20) leva a todos os elementos de Y. 

(20)kABXX kk                                                                           ...3,2,1,)( 1 =∩⊕= −

Na figura 11, tem-se um exemplo. 

Figura 11: Ilustração do algoritmo de extração de componentes conectados. Aqui, Po denota o 
pixel inicial pertencente a fronteira do conjunto original. B é um elemento estruturante adequado. 
A convergência ocorre em Xk=Xk-1. Neste exemplo a convergência ocorreu na Sexta iteração. A 
intersecção com o conjunto original faz com que as dilatações centradas em torno dos 
componentes rotulados com 0 sejam eliminadas. Isso é feito porque  todos os elementos 
procurados estão rotulados com 1 (componente conectado). 
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Fecho convexo 

O casco convexo H de um conjunto S é o menor conjunto convexo que ainda 
contém S. É usado para particionar uma fronteira em segmentos significativos. 
Algumas vezes é usado para a descrição de objetos (SONKA et al., 1993). O 
procedimento morfológico para determinar o fecho convexo é: 

- Aplique iterativamente a transformada hom a A com B1; quando não houver 
mais mudanças, realize a união com A e chame o resultado de D1. O 
procedimento é então repetido com B2 até que não ocorram mais mudanças, 
e assim por diante. A união dos quatro D’s resultantes constitui o fecho 
convexo de A. A equação (21) apresenta o procedimento para calcular o 
fecho convexo.  

,...3,2,1 e 4,3,2,1,)hom( ==∪= kiABXX ii
k

,0 AX i =

,i
conv

i XD =

(21)DAC i

i
                                                                                                         )(

4
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A figura 12 ilustra o procedimento dado pela equação (21). 

Figura 12: Ilustração do algoritmo de fecho convexo. Os B’s representam os quatro elementos 
estruturantes utilizados. Os X’s significam uma condição irrelevante, podendo ser 0 ou 1. Bi é uma 
rotação de Bi-1 de 90°°°°. C(A) denota o casco convexo do conjunto A mostrando a contribuição de 
cada elemento estruturante utilizado. 

Esqueletos 

O esqueleto de um conjunto A pode ser obtido pelo seguinte procedimento:  
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Para se reconstruir a imagem original, deve-se executar o seguinte 
procedimento: 
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 A formulação dada pela equação (23) é conhecida como fórmula de Lantuejoul. 
Esse processo pode ser exemplificado passo a passo com a ajuda da figura 13. 

  

Figura 13: Ilustração do algoritmo para determinação de esqueleto morfológico. (a) Conjunto 
inicial A (quadrado) e elemento estruturante usado para o processo de  esqueletização de A; (b) 
passo k=0 do algoritmo descrito pela equação (23); (c) passo k=1; (d) passo k=2 onde o resultado 
das k erosões sucessivas de A ainda é diferente de vazio; (e)  esqueleto resultante de A. 

Considerações finais 

Em processamento de imagens, a morfologia matemática que, representa um 
ramo de processamento não linear, permite processar imagens com objetivos de realce, 
segmentação, detecção de bordas, esqueletização, afinamento, análise de formas, 
compressão, entre outros. A morfologia matemática fornece uma aproximação ao 
processamento de imagens digitais que é baseada na forma. Apropriadamente usadas, 
as operações de morfologia matemática tendem a simplificar os dados da imagem 
preservando suas características de forma essenciais e eliminando irrelevâncias. De 
acordo com González et al. (2002), a morfologia matemática pode resolver algumas 
características indesejáveis do processamento de imagens linear clássico, uma vez que 
os filtros lineares geram uma distorção espacial na imagem original. O formato e o 
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tamanho do elemento estruturante possibilitam  testar e quantificar de que maneira o 
elemento estruturante está ou não está contido na imagem. Assim, a saída da operação 
morfológica depende essencialmente da forma do elemento estruturante 
(GASTERATOS, 2002). Também, a decomposição do elemento estruturante reduz de 
forma linear o número de operações envolvidas nos processos morfológicos. Outra 
grande vantagem da morfologia matemática é sua simplicidade de implementação, 
onde, através de suas operações básicas, dilatação e erosão, por composição é possível 
realizar muitos outros operadores poderosos, diferentemente das demais técnicas de 
processamento de imagens que, na maioria dos casos, não se aproveitam das 
ferramentas já existentes. Para propósitos de identificação de objetos ou peças 
defeituosas, requeridos em aplicações de visão industriais, as operações de morfologia 
matemática são mais úteis que as de convolução empregadas em processamento de 
sinais, pois os operadores morfológicos se relacionam diretamente com a forma. 
Outras aproximações para a morfologia matemática são a morfologia matemática soft 
(KOSKINEN  et al., 1991) e a morfologia matemática fuzzy (BLOCH e MAITRE, 
1995).  
 Através da esqueletização morfológica é possível reduzir a complexidade do 
processo de identificação de objetos, pois o número de pixels requeridos para 
representar o objeto é reduzido. Em termos de compressão, o processo de 
esqueletização produz estruturas mais compactadas que as obtidas pelo processo de 
afinamento. Todavia, a estrutura produzida pela esqueletização é quase sempre 
descontínua e geralmente não reflete a geometria do objeto. Para o processo de 
afinamento, tem-se exatamente o inverso, pois este conserva a homotopia (conservação 
do número de conectividade). 

Extraction of geometrical features in binary images using techniques of classical 
mathematical morphology 

ABSTRACT: Binary mathematical morphology is a non linear processing image 
subject related to geometrical aspects of images. The purpose of mathematical 
morphology is the extraction of the image components used for their representation 
and the description of shapes present in the images. The basic operators in 
mathematical morphology are dilation and erosion and some other more complex 
operators can be derived from these ones. Differently from linear convolution 
techniques, mathematical morphology presents a smaller image degradation after the 
morphological processing. The aim of this work is to present some practical 
applications using classical mathematical applied to binary images of any spatial 
resolution. One of the applications of the technique is the extraction of descriptors 
useful for computer vision systems.  

KEYWORDS: Binary mathematical morphology; image descriptors; pattern 
recognition. 
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DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO COMPRADOR NO
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE

DOMÍNIO

Gustavo Ramos PERISSINOTTO 1

RESUMO: Neste artigo faço um estudo acerca da qualificação jurídica do comprador no contrato
de compra e venda com reserva de domínio. Utilizando o direito comparado, especialmente o
português, vou afirmar que é possível tanto a alienação da coisa quanto da posição do comprador;
que este entra na posse da coisa assim que a recebe por força do contrato de compra e venda
com reserva; e que o comprador não é só titular de uma expectativa de direito nesta relação.
Pelo contrário, é ele titular de um verdadeiro direito real de aquisição.

PALAVRAS-CHAVE: Contrato de compra e venda; reserva de domínio; qualificação jurídica
do comprador.

Introdução

Neste trabalho, estudarei a qualificação jurídica do comprador na compra e venda com
reserva de domínio, através de uma abordagem comparada.

Durante todo o estudo, recorrerei à comparação com outros Direitos, em especial o
Português, Espanhol e Italiano, onde o tema da compra e venda celebrada com o pactum
reservati dominii tem tido um tratamento doutrinário e jurisprudencial bastante desenvolvido,
para ajudar em minhas conclusões.

Da natureza da qualificação jurídica do comprador

Peralta (1990) argumenta sobre qual a verdadeira natureza da qualificação jurídica do comprador.
Inicia dizendo que da natureza jurídica, ou seja, quando o fato complexo de formação sucessiva
é aquisitivo e o futuro adquirente vê sua posição protegida pela ordem jurídica, este se torna
titular de uma expectativa jurídica.  Segundo ela, o conceito de expectativa comporta três graus
conceituais: a) mera esperança ou spes juris, que não confere proteção a seu titular; b) expectativa,
que confere proteção em parte; c) expectativa jurídica, quando para além de certa proteção, a
lei concede ao titular um poder jurídico autônomo, um verdadeiro direito subjetivo (p. 154-
159).

Considera, então, a expectativa jurídica de que é titular o comprador, atendendo ao
regime aplicável à reserva de propriedade, um direito subjetivo. Mas adverte que, para além
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disso, deve-se averiguar que tipo de direito seria este: real, obrigacional, familiar ou sucessório
(PERALTA, 1990, p. 159-162).

Após analisar as características dos direitos reais, entre elas a inerência – ou seja a
ligação entre o direito e a coisa que constitui seu objeto, ligação esta que se manifesta
principalmente pelo fato de o titular do direito poder atingir a coisa enquanto existir esta e o seu
direito independente das vicissitudes que a coisa possa passar –, conclui que este direito subjetivo
é enquadrável  nesta categoria (PERALTA, 1990, p. 163-165).

Então, “a expectativa do comprador é um direito real. Dentro desta categoria, é um
direito real que visa a aquisição de um outro direito real, é um direito real de aquisição”. Trata-
se de um direito real de aquisição automático, já que não é necessária qualquer manifestação de
vontade de seu titular para que a propriedade seja adquirida, bastando o pagamento integral do
preço (PERALTA, 1990, p. 165-166).

Por fim, diz que a qualificação da expectativa do comprador como um direito real não
contraria o princípio do numerus clausus. Para ela, com o que concordo, “tal princípio implica
uma limitação da capacidade criadora de direitos reais pelos sujeitos privados, mas não significa
um limite à qualificação como reais de certas situações reguladas pela lei” (PERALTA, 1990,
p.167-168). Parte-se de uma regulamentação que resulta da lei e do próprio regime legal da
venda com reserva, que tem traços característicos dos direitos reais.

Assim, a melhor solução é considerar o comprador como titular de um direito real de
aquisição. O raciocínio de Ana Peralta já nos parece suficiente para justificar esta posição.
Entretanto, mais um argumento se poderia acrescer.

A doutrina brasileira reconhece certa semelhança entre o instituto da promessa de compra
e venda e a compra e venda com reserva de domínio, alguns autores justificando inclusive que
seria desnecessária a venda com reserva de bens imóveis porque a promessa de venda de
imóveis supriria esta.

A despeito disso, é fato que ambas (promessa e venda com reserva) “destinam-se a
proporcionar garantia real ao pagamento do preço, através de mecanismos que ostentam certos
traços comuns, como estes:

a) não transferir o vendedor o domínio ao comprador, antes de pagar-lhe este o preço,
integralmente;

b) não ser a transferência de domínio coeva da formação do contrato, operando-se
posteriormente;

c) transmitir-se, não obstante, imediatamente ao comprador a posse da coisa, com as
prerrogativas de uso e gozo;

d) conciliar-se o interesse do comprador de usar e gozar da coisa desde logo, antes
mesmo de pagar o preço, com o do vendedor de não transferir o domínio antes de ser satisfeito
o seu crédito” (BESSONE, 1997, p. 3).

Para Bessone (1997, p. 3-4), razões históricas, nem sempre claras, produziram curiosa
bifurcação, “talvez desnecessária”, construindo as duas figuras, a primeira – promessa de compra
e venda – reservada aos bens imóveis; e a segunda – compra e venda com reserva de domínio
– exclusiva dos bens móveis.

A promessa e a reserva de domínio têm em comum a preocupação de buscar garantia
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mais pronta e menos dispendiosa do que a dependente da execução hipotecária ou da excussão
do penhor, isto é, procura-se uma solução que resulte imediatamente do inadimplemento do
devedor, caracterizado pelo não-pagamento do que se obrigou a pagar (BESSONE, 1997, p.
13).

Como quer que seja, na promessa de compra e venda e na venda com reserva de
domínio, o crédito pessoal se deixa substituir por técnicas especiais de garantia real, consistentes
na conservação do domínio com o vendedor, até o integral pagamento do preço, com a atribuição
ao comprador do uso e gozo da coisa (BESSONE, 1997, p. 13).

Na estrutura distinguem-se esses dois institutos2 , mas essa diferença estrutural se abranda
porque, também na promessa, o domínio pode transferir-se sem o segundo contrato: é o que
ocorre quando inadimplente o promitente-vendedor, verifica-se a adjudicação do imóvel, por
ato judicial ao promitente-comprador. Neste caso, a vontade determinante da transmissão domínio
é, como na venda com reserva, apenas manifestada pelo promitente-vendedor apenas uma vez,
no contrato preliminar, que se torna único. Não se nota, então, diferença significativa. Nos dois
casos, a manifestação da vontade é uma só; o contrato é um só; e a transmissão do domínio
depende tão somente do pagamento integral do preço. “Como quer que seja, o que se procura
realçar, a esta altura, é a íntima afinidade das duas figuras, que não se obscurece por efeito do
diversificado tratamento que lhe dispensou a lei” (BESSONE, 1997, p. 4).

Em sendo assim, parece que não há como contra-argumentar que há uma estreita relação
de semelhança entre essas duas figuras.

Ocorre que se formos ao Novo Código Civil, vamos ver que este diploma legal reconheceu
ao promitente comprador um direito real de aquisição.

Ora, se é assim, perfeitamente defensável que se possa dizer que o comprador reservatário
também é titular de um direito real de aquisição assim como o promitente comprador o é, nos
termos do art. 1.225,  inc. VII, do Novo Código Civil. Poder-se-ia dizer, inclusive, que o
legislador na reforma do Código Civil, por um lapso, esqueceu-se de acrescer ao art. 1.225 um
inciso que diria: “São direitos reais: [...] – o direito do comprador reservatário”.

A questão da posse do comprador

No Brasil, em conseqüência da entrega da coisa, surge para o comprador a posse
direta, enquanto que o vendedor permanece com a posse indireta. O título da posse do comprador
sofre modificação no momento translativo: até então, origina-se da complexa situação jurídica
produzida pela reserva de domínio; depois, torna-se conseqüência do domínio, cujo exercício
pressupõe a posse (BESSONE, 1997, p. 234).

Ambos, vendedor e comprador, têm direito aos interditos, para defesa da posse, porque
ambos têm interesse em defendê-la contra as pretensões de terceiros, que a molestem. Pode,
inclusive, o comprador defender-se contra o vendedor, caso este esteja perturbando sua posse
(ALVIM, 1961, p. 254-253).

Em Portugal, há alguma jurisprudência no sentido de que o comprador seria um mero
detentor que possui em nome alheio (não há transferência da posse). Dessa posição, resulta
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alguma incerteza ao comprador, pois ele tem a expectativa jurídica de adquirir o direito real não
oponível a terceiro que haja adquirido o mesmo direito por negócio celebrado com o vendedor.

Pinheiro (1988), diferentemente, considera estar-se perante uma verdadeira posse,
considerando o comprador possuidor em nome próprio. De fato, admitindo-se que o promitente
comprador, havendo a tradição da coisa, tem posse sobre a mesma, por maioria de razão, o
comprador com reserva de propriedade, tendo-lhe sido entregue a coisa, adquire a posse.
Poderia inclusive exercer o direito de retenção a partir do momento em que a coisa lhe tenha
sido entregue e ele seja credor quanto à devolução de parte do preço já pago. Para ele, a
existência da posse do comprador pode ser verificada também por se facultar a ele os meios de
defesa da posse já que “a toda acção corresponde um direito, e o direito correspondente a estas
ações só pode ser a posse”. Prossegue, “a concepção segundo a qual é o comprador um
possuidor em nome alheio, titular de um direito de domínio relativo, dificilmente explica a
oponibilidade do seu direito a credores e terceiros adquirentes do vendedor, ou o acesso aos
meios de defesa da posse e embargos de terceiro” (p. 50-54).

Para Peralta (1990, p. 77), a questão possessória se define resumidamente da seguinte
forma: “o gozo da coisa pelo comprador durante o tempo que medeia entre a celebração do
contrato e o pagamento completo do preço é um elemento típico essencial da compra e venda
com reserva acompanhada da tradição da coisa. Não se fundando na propriedade, que ainda
não detém, o gozo do comprador deriva de sua posse em nome próprio, resultante da entrega
do bem, e execução do contrato”.

Vê-se, portanto, que o comprador, quando recebe a coisa em razão do contrato de
compra e venda com reserva adquire a posse direta, passando a contar com o direito de se
utilizar dos meios de defesa da posse.

Da alienação da coisa e da posição contratual do comprador

No Brasil, para Washington de Barros Monteiro (1995, p. 111), que considera a venda
com reserva feita sob condição suspensiva 3 , o comprador, pendente conditione, é mero possuidor
a título precário. Pode, não obstante, praticar todos os atos apropriados à conservação de seus
direitos, socorrendo-se, inclusive, dos interditos possessórios para a sua defesa contra as turbações
de terceiros, ou do próprio vendedor. Pode, outrossim, usar e gozar da coisa, dela retirando
todas as vantagens que é capaz de produzir. Entretanto, segundo o professor, não lhe assiste o
direito de dispor ou de alienar a coisa clausulada, salvo mediante expressa autorização do
vendedor.

Para Wald (1998, p. 253-254), a posição do comprador até o efetivo pagamento total
não está bem definida, sendo equiparado por alguns juízes ao depositário, caso em que estaria
sujeito à prisão administrativa se ocorresse o desaparecimento ou desvio do objeto adquirido.
Para outros, é um simples comodatário ou tem situação jurídica equiparada ao locatário. Esse
autor entende que se deve considerar o comprador até o momento do total cumprimento como
depositário do bem. Se verificarmos, na alienação fiduciária, o devedor-comprador é assim
considerado.
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Segundo Alvim (1961, p. 258), o comprador é obrigado a zelar pela coisa, já que a ele
é conferido o uso e o gozo da coisa, antes de se tornar dono, e havendo a possibilidade desta vir
a ser devolvida ao vendedor, no caso da falta do pagamento, ou ser alienada a terceiro, em
seguida à penhora, para o fim de satisfazer o vendedor, deve a coisa estar em boas condições.
Para esse autor, os danos à coisa provocados pelo mau uso constituem violação do contrato e
os prejuízos deverão ser suportados pelo comprador. A obrigação de zelar da coisa alheia em
poder de alguém, por força do contrato, é regra, em todos os casos: locação, mandato, depósito,
etc.

Para Bessone (1997, p. 234-235), decorre do regime do pactum reservati dominii a
atribuição do uso e do gozo da coisa pelo comprador, quando a este é entregue o bem. Logo se
percebe que a atribuição da posse ao comprador não objetiva, na reserva de domínio, convertê-
lo em depositário do bem. Esse uso e gozo lhe é atribuído em razão da expectativa de domínio
e do direito à aquisição que lhe cabem. Esse elemento do contrato é de natureza usufrutuária e as
soluções para muitos problemas desse tipo de venda poderiam ser encontradas nos princípios
do usufruto. Levando-se em conta, obviamente, as peculiaridades do instituto da reserva, como
é o caso por exemplo da expectativa de domínio.

Discordo da necessidade de utilização do instituto do usufruto para solucionar eventuais
problemas da venda com reserva. Esta, sendo um tipo especial de compra e venda, tem um
regime próprio e independente, aliás já construído pela doutrina e pelas leis que regulam a
matéria. Além disso, como já disse, o próprio autor tem o comprador no mínimo uma expectativa
de adquirir o domínio, coisa que o usufrutuário não tem.

Na Itália, Carpino (1992, p. 321), diz que “il richiamo alla situazione dell’usufruttuario è
solo in parte idoneo ad illuminare il problema, in quanto, se aiuta a comprendere la configurabilità
astratta del fenomeno, non lo risolve; infatti il nostro ordinamento limita la rilevanza del possesso
ai soli diritti reali insenso tecnico”.

Outro ponto que afasta a reserva do usufruto, já adiantando nossa posição, diz respeito
à possibilidade do comprador alienar a coisa da qual é possuidor. No usufruto, embora possa
ser cedida, a alienação completa da coisa não é possível, o que na reserva nos parece perfeitamente
cabível.

Para Bessone (1997, p. 230-231), entretanto, a revenda da coisa não é possível. A
venda feita pelo comprador seria equiparada à venda a non domino, que é, no Brasil, ineficaz,
sem aptidão para produzir a aquisição do domínio. Poderia o dono, então, reivindicar a coisa
que lhe pertence.

Argumento que não me convence, pois aqui, enquanto estiver cumprindo suas obrigações,
não pode o comprador ser molestado pelo vendedor. A mim me parece que só pode o vendedor
reivindicar a coisa se estiver o comprador em mora com o pagamento. Cumprido o contrato,
essa venda se aperfeiçoaria e com uma vantagem para o terceiro adquirente: este adquiriria a
coisa imediatamente, sem que esta passasse pela esfera do comprador-alienante.

Entretanto, Martínez de Velasco (2001, p. 113), também defende que o comprador não
tem a faculdade de dispor do bem durante a reserva, por não ser dono completo da coisa.
Faculta ao comprador, não obstante, a possibilidade de ele alienar sua posição de comprador
reservatário. Diz que, entretanto, como se equipara a venda de coisa sob reserva à venda de
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coisa alheia, aquela seria válida e eficaz segundo o regime desta.
Com relação a cessão dos direitos oriundos da cláusula de reserva por parte do

comprador, Bessone (1997, p. 237) entende que essa possa ocorrer quando mantida a
responsabilidade do comprador perante o vendedor e conservada por ele a posse da coisa, o
que desfiguraria de certa maneira a cessão.

Discordo desse autor. Não vejo necessidade do comprador manter a posse do bem
para que essa alienação ou cessão seja válida. Há casos inclusive que cedendo esta posição e
transmitindo a posse, o vendedor seja o mais beneficiado. Basta pensar nos casos em que o
valor dessa cessão venha para satisfazer seu crédito, o que não aconteceria se o comprador
ainda mantivesse a coisa em seu poder.

Seguindo sua linha argumentativa, Bessone (1997, p. 243) exclui a possibilidade de
instituir-se o penhor legal sobre a coisa que está na posse do comprador. Se a coisa se acha na
posse do hóspede ou locatário por efeito de um contrato de venda com reserva, por não ser o
comprador proprietário dela, não poderia o credor tomá-la, para garantir seu crédito. Só as
coisas de propriedade do devedor podem ser dadas ou tomadas em penhor. Assim sendo, o
vendedor, pelos meios próprios, poderia opor-se ao pretenso penhor legal.

Em minha opinião, desde que respeitado o “ônus” da reserva gravado no bem, não vejo
interesse do vendedor em se opor ao penhor, seja ele legal ou convencional, pois inadimplente o
comprador poderia ele reaver a coisa de que ainda é proprietário ou se preferir de outra forma,
cobrar seu crédito. O terceiro, credor do comprador, para satisfazer sua dívida, teria que,
entretanto, aguardar que a propriedade fosse definitivamente transferida para o comprador.
Desse penhor, deve-se dar ciência ao vendedor.

Com efeito, perguntamo-nos que prejuízo teria o vendedor se, por exemplo, um terceiro,
dono de um hotel, retivesse como garantia de uma dívida do comprador um bem vendido sob
reserva que vale 1.000. Suponha que o comprador-hóspede já tenha pago 800 ao vendedor. O
dono do hotel, ciente de que o bem está reservado, poderia pagar ao vendedor os outros 200 e
ficar com o bem para si. Teria então como garantia do pagamento de sua dívida os 1.000 menos
os 200 que pagou. Seu prejuízo, caso o comprador não quitasse a dívida da hospedagem, seria
muito menor e o vendedor não teria nenhum desfalque. Não teria prejuízo e também não poderia
se opor a isso dadas as características peculiares do regime da venda com reserva, que visa
apenas garantir ao vendedor o recebimento de seu crédito e atribui uma propriedade cada vez
maior ao comprador, uma propriedade que vai viajando, sem que o vendedor possa fazer nada
contra, de um titular a outro.

Para Pinheiro (1988, p. 54-55), tem o comprador uma expectativa jurídica real. O
comprador tem essa expectativa, porque com a celebração do contrato, já começou a produzir-
se o fato complexo, de formação sucessiva a que o Direito faz corresponder, quando concluído,
a transmissão da propriedade e porque, durante o período de pendência o comprador já goza
de certa proteção legal. Expectativa parecida decorre dos contratos feitos sob condição
suspensiva que serve de ponto de apoio para a construção do regime da venda sob reserva.

Afirma a transmissibilidade desse direito de expectativa partindo (e apenas partindo,
pois tem características próprias) do n.º 1 do artigo 274, do Código Civil Português, achando
esta solução mais adequada do que encarar a alienação da coisa pelo comprador como uma
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venda de bens alheios ou de bens futuros. Assim, além de poder transferir a titularidade dessa
expectativa real, pode também transferir ao terceiro adquirente a posse da coisa, com o respectivo
uso e gozo. Segundo ele, “na transmissibilidade das posições jurídicas do comprador com reserva
de propriedade concorre o interesse em facilitar a circulação dos bens. Aplicar-lhe o regime da
venda de coisa alheia/futura dificulta essa circulação, na qual o comprador de coisa sujeita à
reserva de propriedade pode igualmente ter um interesse legítimo e compromete a segurança do
tráfico, sacrificando em toda a linha os interesses do subadquirente, sem que o justifique um
interesse do proprietário-vendedor em obter a declaração de nulidade do negócio de disposição
(ou oneração) efetuado pelo comprador, visto que, por um lado, os seus direitos contratuais e
oponibilidade da reserva permanecem intocados, e, por outro, ele não pode atacar o direito de
posse do subadquirente” (1988, p. 55-57). Entretanto, cabendo a resolução do contrato, pode
o vendedor pedir a restituição do bem que estiver nas mãos do comprador ou do subadquirente,
dependendo do caso.

A transmissão da posse e do direito de expectativa não depende do consentimento do
vendedor, pois não se trata de uma cessão da posição contratual, mas de transmissão de um
direito real, já que a expectativa do comprador é uma expectativa real, visto que visa adquirir um
direito real (PINHEIRO, 1988, p. 57).

A respeito da possibilidade da alienação de seu direito, na Itália, Carpino (1992, p. 321)
diz que “per quanto concerne la disponibilità del diritto dell’acquirente, a noi sembra che egli
possa trasferire a terzi il diritto di godimento acquistato in virtù della vendita; pertanto se il
compratore assolverà all’obbligo di pagare il prezzo, l’acquisto del terzo sarà definitivamente
consolidato”.

A posição jurídica do comprador tem um valor econômico e esse valor é mais visível na
compra e venda a prestações, aumentando à medida que elas vão sendo pagas. Para Peralta
(1990, p. 98), não há afronta aos interesses do vendedor na disposição da posição do comprador,
pois em nada afeta a garantia almejada por ele essa disposição. Diz ela que, pelo contrário,
“muitas vezes será através dela que o comprador adquirirá fundos para lhe pagar”.

A disposição é submetida ao regime do direito real a cuja aquisição se dirige, ou seja, o
direito de propriedade. Em conseqüência da admissibilidade da disposição autonomizada da
expectativa, a pretensão ao pagamento do preço continua a dirigir-se contra o primeiro
comprador. Mas, com o pagamento integral do preço, é o titular da expectativa ou do direito
real de aquisição que adquire a propriedade do bem, de forma direta, isso é sem aquisição
intermediária do comprador sob reserva (PERALTA, 1990, p. 98-99). A propriedade do bem,
neste caso, não passa pela esfera jurídica do comprador-alienante.

Para ela, a alienação da expectativa ou direito real de aquisição é imediatamente eficaz,
porque o comprador dispõe do que lhe pertence. O terceiro não adquirirá a propriedade se o
comprador-alienante incumprir o contrato, caso em que a expectativa ou o direito real de aquisição
desaparecerá, tornando-se ineficaz a alienação dessa expectativa ou direito real e não chegando
a ganhar eficácia a alienação da coisa. No entanto, se o contrato original for cumprido, ela se
torna eficaz (PERALTA, 1990, p. 101).

Quanto à oponibilidade da reserva, não será imediata mas “condicionada” pelo evoluir
do percurso contratual. Ela não protegerá as partes durante o período em que não se sabe quem
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será o dono, enquanto a propriedade “viaja” da esfera jurídica do vendedor para a do comprador.
“Em conseqüência desse raciocínio, o vendedor não poderá servir-se da cláusula para obter a
declaração da nulidade de venda feita pelo comprador”. O fato do bem ser utilizado por outra
pessoa que o comprador inicial, no caso desse ser alienado não se pode considerar uma violação
dos interesses do vendedor já que a venda não pressupõe um uso pessoal da coisa alienada
(PERALTA, 1990, p. 51 e 52).

Essa última argumentação reforça minha posição de entender possível a alienação da
coisa pelo comprador, notificando-se o vendedor, como já dito, recebendo-a o terceiro com o
“ônus” da reserva, ou seja, não satisfeita a obrigação, o vendedor pode reclamá-la para si,
exercendo seu direito de seqüela. Da mesma forma é possível a alienação da posição contratual
do comprador.

Conclusões

Fizemos neste trabalho um estudo, utilizando-nos do recurso da comparação com outros
Direitos – especialmente o Português, o Espanhol e o Italiano –, da qualificação jurídica da
posição do comprador na compra e venda feita sob reserva de domínio.

Concluímos que se deve considerar o comprador como titular de um direito real de
aquisição, na posse da coisa e com possibilidade de aliená-la e alienar sua posição contratual.

De fato, como demonstrado, o comprador enquanto não realiza o pagamento integral
do preço, detém uma expectativa jurídica. Expectativa esta que é um direito subjetivo de seu
titular. Direito este que, dadas as suas características, pode ser enquadrado na categoria dos
direitos reais. Como a expectativa jurídica, que é um direito subjetivo real, se dirige à aquisição
da propriedade, o comprador é titular de um direito real de aquisição.

Vimos que surge para o comprador a posse da coisa em decorrência da entrega desta.
O título da posse do comprador sofre modificação no momento translativo: até então, origina-se
da complexa situação jurídica produzida pela reserva de domínio; depois, torna-se conseqüência
do domínio, cujo exercício pressupõe a posse.

Tendo a posição jurídica do comprador um valor econômico, não há afronta aos
interesses do vendedor. Essa posição em nada afeta a garantia almejada pelo vendedor. Pelo
contrário, muitas vezes será através dela que o comprador adquirirá fundos para lhe pagar.

A própria coisa poderia ser alienada, notificando-se o vendedor, como dito, recebendo-
a o terceiro com o “ônus” da reserva, ou seja, não satisfeita a obrigação pelo comprador, o
vendedor pode reclamá-la para si, exercendo seu direito de seqüela. Conclui-se também que a
relação vendedor-comprador mantém-se inalterada com essa alienação.

The legal qualification of the buyer on the sale of goods with reservation of title

ABSTRACT: The object of this article is to study the legal qualification of the buyer on the sale
of goods with reservation of title. Using a comparative approach, especially with the Portuguese
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legal system, I will defend my argument that is possible both the sell of the good and the legal
position of the buyer to a third party; that the seller acquires a title of possession by force of the
contract; that he is not only entitled of expectancy. For the opposite, he is entitled of a Real
Property.

KEY WORDS: Sale of goods; reservation of title; legal qualification of the buyer.
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8 6                    Multiciência, São Carlos, 7: 91-101, 2006

Ivana R. de Nardi, Anderson H. Gigante, Ariúska K. B. Amorim, Luciene M. Fonseca, Valéria Del Nery

SINALIZAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS EM LABORATÓRIO
DE PROCESSOS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

Ivana Ribeiro de NARDI1

Anderson Henrique GIGANTE2

Ariuska Karla Barbosa AMORIM3

Lucineli Monise FONSECA4

Valéria DEL NERY5

RESUMO: A utilização de mapas de riscos ambientais é uma forma efetiva de identificação e de
representação gráfica dos riscos ocupacionais, evidenciando condições perigosas à saúde dos
trabalhadores. Este trabalho apresenta a identificação das possibilidades de risco e sua sinalização
através da elaboração do mapa de riscos do Laboratório de Processos de Tratamento de Águas
Residuárias no Centro Universitário Central Paulista, informando e conscientizando seus usuários
através da fácil visualização desses riscos. Foi identificada a possibilidade da presença de riscos
físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes de pequena gravidade. Foi verificado
que os usuários seguem práticas adequadas de laboratório, incluindo o uso de equipamentos de
proteção individual e coletiva. Cursos de treinamento e de conhecimento do local de trabalho e
dos riscos inerentes às atividades são sempre recomendados aos novos usuários. Recomendações
de segurança em laboratórios e rotulagem adequada de reagentes são também apresentadas.

PALAVRAS-CHAVE: Laboratório; mapa de riscos; riscos ambientais.

Introdução

São considerados riscos ambientais os agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos
e de acidentes existentes nos ambientes de trabalho que em função de sua natureza, concentração
ou intensidade e tempo de exposição são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.
Esses riscos são regulamentados através de normas específicas estabelecidas por órgãos
competentes.

Na legislação brasileira, os agentes físicos são constituídos pelas diversas formas de
energia às quais os trabalhadores possam estar expostos, tais como: ruídos, vibrações, pressões
anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes e não ionizantes, iluminação e umidade.

Os agentes químicos representam as substâncias, os compostos ou os produtos químicos
que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas,
neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato
ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão.

Os agentes biológicos relacionam-se à capacidade de organismos vivos, como bactérias,
fungos, helmintos, protozoários, vírus, entre outros, causarem doenças ao organismo humano



Multiciência, São Carlos, 7: 91-101, 2006    87

SINALIZAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS EM LABORATÓRIO DE PROCESSOS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

(BRASIL, 1995; GALLI, 1997).
Os agentes ergonômicos estão ligados à execução e à organização das tarefas de forma

ampla, como trabalho físico pesado, posturas incorretas, treinamento inadequado ou inexistente,
trabalhos em turnos e noturnos, atenção e responsabilidade, monotonia e ritmo excessivo.

Os agentes de acidentes são decorrentes de oportunidades de dano por arranjo físico,
por máquinas e equipamentos, por ferramentas manuais defeituosas, inadequadas ou inexistentes,
por eletricidade, por falta de sinalização, por perigo de incêndio ou explosão, por transporte de
materiais, por edificações, por armazenamento inadequado e outros (BARBOSA FILHO, 2001;
GASPARINI et al. s.d.).

Os riscos físicos, químicos e biológicos estão relacionados a agentes específicos que
geralmente envolvem os aspectos do ambiente, dos instrumentos e dos materiais empregados
nos diferentes processos de trabalho. Assim, referem-se a determinadas características dos
processos de trabalho com propriedades materiais e mensuráveis quantitativamente. Os riscos
ergonômicos e de acidentes possuem componentes qualitativos, sendo os ergonômicos derivados
da organização do trabalho, e os de acidentes relacionados à precariedade das condições de
trabalho (PENTEADO, 1999).

Condições inseguras são os diversos riscos dos locais de trabalho que comprometem a
segurança do trabalhador. Inicialmente, devem-se identificar os riscos para que medidas de
controle que eliminem ou neutralizem tais riscos sejam propostas e executadas. Há vários modos
de análise das causas dos acidentes. Dentre eles, o mapeamento de situações de risco é um
instrumento eficiente. (GASPARINI et al. s.d.).

Características especiais de laboratórios como a manipulação de microrganismos, de
produtos químicos e as metodologias de análises fazem com que a segurança seja vista como
essencial. O trabalho laboratorial executado de maneira adequada, somado ao conhecimento
dos riscos envolvidos nos processos e no local de trabalho, são as formas mais corretas de
prevenção à exposição indevida a agentes que ofereçam riscos à saúde e de prevenção de
acidentes. O mapa de risco é uma ferramenta que permite a reunião programada desses dados,
expressando a situação relacionada com os riscos presentes nos locais de trabalho. Constitui-se
em instrumento eficaz no conhecimento dos riscos e na sua prevenção, permitindo também
propor melhorias nas condições de trabalho e minimização da exposição aos riscos ambientais
(PELLISSARI et al., 2002).

Este trabalho tem como objetivo principal a identificação das possibilidades de risco e
sua sinalização através da elaboração do mapa de riscos do Laboratório de Processos de
Tratamento de Águas Residuárias no Centro Universitário Central Paulista, informando e
conscientizando seus usuários pela fácil visualização desses riscos. Recomendações de segurança
em laboratórios e rotulagem adequada de reagentes são também apresentadas.
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Metodologia

Laboratório de Processos de Tratamento de Águas Residuárias

O Laboratório de Processos de Tratamento de Águas Residuárias (Figuras 1 e 2),
localizado no Centro Universitário Central Paulista (UNICEP), São Carlos, SP, foi montado
para abrigar pesquisas na área de tratamento de águas residuárias através do estudo de processos
químicos, biológicos (aeróbios e anóxicos) e operações físicas. As determinações analíticas
realizadas são demanda química de oxigênio (DQO), série nitrogênio, fósforo, alcalinidade,
ácidos voláteis, série sólidos, índice volumétrico de lodo (IVL), turbidez, condutividade elétrica,
potencial redox, pH, oxigênio dissolvido, cloro, ultravioleta, e exames bacteriológicos para
detecção de coliformes fecais, totais e E. coli; e seguem métodos descritos em Standard Methods
for the Examination of Water and Wastewater (1998). Várias dessas análises são realizadas em
meio ácido ou em temperaturas elevadas.

Figura 1: Planta baixa do Laboratório de Processos de Tratamento de Águas Residuárias.
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Figura 2: Laboratório de Processos de Tratamento de Águas Residuárias. (a) Bancada de análises, área
destinada a estudos/reuniões (ao fundo). (b) Pesagem, bancada de análises e capela (ao fundo). (c) Reatores
biológicos, autoclave, análise da série sólidos. (d) Bancadas móveis, equipamento para ensaios de floculação/
flotação (ao fundo).

Levantamento e mapeamento dos riscos

O levantamento dos riscos foi realizado através de visitas ao laboratório para avaliar as
condições do ambiente de trabalho e das práticas realizadas, e de entrevistas com usuários.

O mapeamento de situações de risco foi elaborado através da representação gráfica do
local de trabalho, com a indicação dos símbolos e convenções, caracterizando os riscos
graficamente por círculos e cores padronizados, informando o tipo e a gravidade do risco no
ambiente de trabalho. A simbologia representada pelo tamanho dos círculos acompanha o tipo
de gravidade do risco (Figura 3) e a cor com o tipo de risco (Tabela 1) (GASPARINI et al.
s.d.). A execução do mapa de risco foi realizada utilizando-se metodologia usual de colocação
desses símbolos na planta baixa do ambiente mapeado.
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Figura 3: Simbologia utilizada na representação da gravidade do risco.

Tabela 1: Cores utilizadas na identificação dos riscos ambientais.

Rotulagem de reagentes

Na rotulagem dos reagentes, foi utilizado o diagrama de Hommel, que indica as
características físico-químicas do produto contido no frasco através da utilização de cores e
números. A cor amarela representa a reatividade da substância armazenada; a vermelha, a
inflamabilidade; a azul, a toxicidade; e a branca, riscos específicos. Os reagentes são numerados
de 0 a 4 em ordem crescente de periculosidade (Tabela 2) (http://www.cppse.embrapa.br).

Tabela 2: Diagrama de Hommel para descrição de substâncias.
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Resultados e discussão

Levantamento dos riscos

A partir das visitas ao laboratório e do estudo e observação das práticas realizadas
foram levantados os seguintes riscos:

Área destinada a estudo e reuniões
Postura incorreta (risco ergonômico)
Desconforto térmico (risco físico)
Arranjo físico prejudica o acesso à única entrada/saída do laboratório (risco de

acidentes)
Área destinada à análise de nitrogênio total Kjeldhal e amoniacal
Análises realizadas à temperatura de 450oC (risco físico) com liberação de gases (dióxido

de enxofre, SO
2
 e trióxido de enxofre, SO

3
) durante a digestão do nitrogênio (risco químico)

Área destinada à análise de demanda química de oxigênio (DQO)
Análises realizadas a 150oC (risco físico) em meio ácido (risco químico)
Área destinada à análise da série sólidos
Análises realizadas em mufla à temperatura de 550oC (risco físico)
Área destinada à análise de fósforo
Utilização de autoclave (risco de acidentes)
Área de realização dos experimentos em reatores biológicos
Manipulação de microrganismos provenientes de tratamento de esgotos e de água

residuária proveniente de indústria de abate de frango (risco biológico)
Área de realização dos experimentos de coagulação / floculação / flotação
Ensaios utilizando câmara de pressurização (risco de acidentes)
Extintor de incêndio foi instalado, porém foi observada a falta de chuveiros de emergência

e de fontes lava-olhos (risco de acidentes).

Mapeamento dos riscos

A Figura 4 apresenta o mapa de riscos ambientais do Laboratório de Processos de
Tratamento de Águas Residuárias, colocando os símbolos e convenções usados na planta baixa
do ambiente mapeado.
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Figura 4: Mapeamento de riscos ambientais do Laboratório de Processos de Tratamento de Águas
Residuárias.

A análise do mapa de risco obtido indica a presença de riscos de grau pequeno, associados
a riscos físicos, como temperaturas extremas localizadas e desconforto térmico; a riscos químicos,
devido à manipulação de substâncias perigosas e liberação de gases tóxicos; a riscos biológicos
nos experimentos com microrganismos e com água residuária industrial; a riscos ergonômicos,
devido a posturas incorretas nos períodos destinados a estudos; e a riscos de acidentes presentes
nas atividades.

Recomenda-se a instalação de ventiladores na área destinada a estudos/reuniões, de
chuveiros de emergência e de fontes lava-olhos. Recomenda-se, também, a substituição da
análise de nitrogênio total Kjeldhal por outra “mais limpa”, sem geração de resíduos tão nocivos.

Recomendações de segurança em laboratórios

Foi verificada, como prática comum e rotineira, a utilização de equipamentos de proteção
individual (jalecos, luvas e óculos de segurança) e coletiva (manipulação de compostos voláteis
em capela). Porém, como forma de orientação aos usuários do laboratório e para prevenir
descuidos por desconhecimento ou por desinformação das condições de trabalho em laboratórios,
foram estabelecidas as seguintes recomendações de segurança (http://www.chemicalnet.cjb.net):
- uso obrigatório de avental de algodão de mangas longas e de óculos de segurança;
- não utilizar saias, bermudas ou calçados abertos;
- cabelos longos devem ser mantidos presos;
- conhecimento de todas as saídas do laboratório e dos equipamentos de segurança disponíveis
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(lava-olhos, chuveiros, extintores);
- não trabalhar sozinho, principalmente fora do horário de expediente;
- não distrair os colegas de trabalho com conversas paralelas;
- não fumar no laboratório. O cigarro pode casualmente reagir com algum reagente causando
intoxicações graves;
- não comer ou beber no laboratório. Não utilizar frascos/vidraria para comer/beber, mesmo
que se tenha absoluta certeza de sua limpeza;
- não colocar nenhuma substância do laboratório na boca. Não cheirar qualquer substância
diretamente, deslocar os vapores emitidos com a mão para que se possa sentir o odor emitido
pelo reagente/solvente, sem perigo de intoxicações;
- não olhar diretamente, nem aproximar o rosto, em demasia, de algum frasco contendo líquidos
em aquecimento ou com reação química se processando;
- ao executar qualquer experimento, ter conhecimento do procedimento e dos cuidados a serem
tomados;
- certificar-se sobre a tensão de trabalho dos equipamentos antes de conectá-los à rede elétrica.
Aparelhos fora de uso devem ficar desconectados;
- não usar nenhum equipamento sem autorização e treinamento;
- não misturar nenhuma solução com outra para satisfazer sua “curiosidade científica”.
Conseqüências sérias podem ocorrer da mistura inadvertida de certas substâncias;
- toda experiência que envolve a liberação de gases e de vapores tóxicos deve ser realizada na
câmara de exaustão (capela);
- não aquecer líquidos inflamáveis diretamente em chama ou em equipamentos sem a devida
segurança;
- conhecimento sobre a forma adequada de descarte dos resíduos químicos da análise;
- não utilizar vidros quebrados ou trincados;
- caso perceba algo de diferente ou mesmo anormal, recorrer ao técnico responsável para tirar
suas dúvidas;
- caso haja acidente de grandes proporções, manter-se calmo;
- lavar bem as mãos ao deixar o laboratório.

Além dessas considerações, recomenda-se também a manutenção dos equipamentos e
o treinamento dos usuários.

Rotulagem de reagentes

Os rótulos dos frascos contendo os reagentes utilizados no laboratório foram elaborados
para conter a identificação da substância (nome, data de preparo, concentração), informações
sobre incompatibilidade e primeiros socorros, e o diagrama de Hommel (Figura 5). Diagramas
completos de Hommel com os graus de reatividade foram fixados em lugares de fácil visualização
no laboratório.
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Figura 5: Diagrama de Hommel para rotulagem de substâncias.

A maioria dos reagentes utilizados nas análises e nos experimentos apresenta grau 2
(cuidado) para reatividade, inflamabilidade e risco à saúde.

Conclusões

A elaboração do mapa de riscos ambientais do Laboratório de Processos de Tratamento
de Águas Residuárias no Centro Universitário Central Paulista foi ferramenta importante na
identificação da presença de riscos físicos, como temperaturas extremas localizadas e desconforto
térmico; de riscos químicos devido à manipulação de substâncias perigosas e liberação de gases
tóxicos; de riscos biológicos nos experimentos com microrganismos e com água residuária
industrial; de riscos ergonômicos devido a posturas incorretas nos períodos destinados a estudos;
e de riscos de acidentes presentes nas atividades. Para eliminar alguns riscos, recomenda-se a
substituição da determinação analítica de nitrogênio total Kjeldhal por análise que não gere
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resíduos tão nocivos. Para neutralizar alguns riscos, recomenda-se a instalação de ventiladores
na área destinada a estudos/reuniões, de chuveiros de emergência e de fontes lava-olhos. Em
geral, os usuários seguem boas práticas de laboratório, incluindo o uso de equipamentos de
proteção individual e coletiva. Cursos de treinamento para os novos usuários, e de conhecimento
do local de trabalho e dos riscos inerentes às atividades são recomendados.
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Mapping out work hazards in wastewater treatment processes laboratory

ABSTRACT: Mapping out work hazards is an effective tool for the identification and graphic
representation of the occupational risks, in which the workers’ health is jeopardized. By making
risk map pointing out the hazards in the Laboratory of Wastewater Treatment Processes at the
Centro Universitário Central Paulista, this work aims at identifying and signalizing the possible
risks in the workplace by informing and making lab users conscious of such risks. The possibility
of physical, chemical, ergonomic, biological and accidents hazards, all of minor risks, has been
identified. It was observed that users follow proper lab practices, which include the use of personal
and collective protective equipment. Training procedures, current conditions information and
warnings to prevent accidents are always recommended for new users. Additionally, safety lab
rules and proper chemicals labeling are discussed in the work.

KEY WORDS: Laboratory; risk maps; occupational and environmental risks.
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DIFERENTES PERSPECTIVAS SOBRE A PRÁTICA DOCENTE:
QUEM É O “BOM PROFESSOR”?

José Afonso Calabresi1

Elizabete David Novaes2

RESUMO: Realizamos uma pesquisa exploratória com sujeitos envolvidos na prática pedagógica
(alunos, professores e pais de alunos). Foram coletados depoimentos desses sujeitos acerca do
que consideram ser um “bom professor”. Os depoimentos foram analisados à luz de teorias
reflexivas acerca do papel do professor na realidade atual, procurando expressar nossa visão
como educadores, evidenciando a necessidade de se observar as diferentes perspectivas sociais
acerca da prática docente.

PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa exploratória; prática docente; “bom professor”.

Introdução

O propósito deste texto é apresentar algumas reflexões acerca da prática docente,
articuladas a perspectivas de diferentes sujeitos entrevistados (alunos, professores e pais de
alunos). Como educadores, pretendemos analisar tais perspectivas através de nosso próprio
olhar, construído a partir de nossa prática docente cotidiana, bem como a partir de algumas
leituras básicas sobre tal prática.

Consideramos, com base em nossa experiência empírica, que as exigências que
hodiernamente recaem sobre a educação escolar pouco têm se realizado, visto que os discursos
e teorias ainda se mantêm muito além da realidade. Continuamos numa sociedade marcada por
intensas desigualdades sociais, reproduzindo ideologias que controlam as práticas pedagógicas,
porque antes de tudo, controlam as mentes e o imaginário docente. Assim, quando se trata de
acenar para uma nova postura pedagógica, percebemos ainda um grande abismo existente entre
formação e atuação docente.

Metodologia de pesquisa

Foram entrevistados alunos, pais de alunos e professores de diferentes escolas de ensino
médio da rede pública da cidade de São Carlos (SP), com os quais estabelecemos contato
direto. Esses contatos foram estabelecidos a partir das reuniões de pais e professores realizadas
nas escolas em questão. Tais sujeitos foram selecionados aleatoriamente, a partir da disponibilidade
de cederem os depoimentos, que foram registrados, gravados e transcritos para análise e utilização.
Também foram realizadas entrevistas informais com alunos dessas escolas, por meio de conversas
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registradas em diário de campo.
A metodologia se fundamenta numa pesquisa exploratória sobre a temática, podendo

servir de base para futuros estudos e investigações. Consideramos que os estudos exploratórios
podem ser resultado de “[...] um contato inicial com a documentação existente e com as
pessoas ligadas ao fenômeno estudado ou podem ser derivados de especulações baseadas
na experiência pessoal do pesquisador[...]” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986). Desse modo,
buscamos captar as vozes de alguns sujeitos envolvidos no processo educacional, visando
estabelecer uma reflexão acerca da possível articulação entre essas vozes.

A visão do aluno

Ao nos posicionarmos no lugar do aluno que observa e analisa passos e procedimentos
dos professores, realizamos um exercício desafiador e estimulante, fundamental para aquele que
se quer um ser reflexivo em sua atuação profissional.

Os elementos apontados pelos alunos que entrevistamos revelam certa surpresa pelo
enfoque dado muito mais aos aspectos humanos do professor do que aos aspectos pedagógicos
(se é que esta distinção possa ser feita). Isso se mostra nos depoimentos de alunos que valorizam
o desejo de antes de terem um professor, terem um amigo.

Para mim, ser um bom professor é, por exemplo... compartilhar com seu aluno
em sala de aula ou outro lugar e ser um bom companheiro...saber ouvir o que
o aluno tem pra dizer... respeitar os momentos difíceis ou bons [...] (aluna de
6ª. Série).

Bom professor, pra mim, é saber respeitar o aluno, é ser educado, é passar o
que você sabe. Compreender não só os alunos, mas outras pessoas... Afinal,

professor é professor! (aluna de 5ª. Série).

Observamos que o “bom-professor” se caracteriza, no discurso do aluno, como o
professor-amigo, capaz de estabelecer marcas de confiança, amizade e compreensão com seus
alunos. As exigências sobre competência e qualificação não transpareceram fortemente no discurso
de alguns dos alunos entrevistados, nem tampouco uma preocupação com suas capacidades
críticas e criativas referentes ao processo de ensino-aprendizagem. Tais observações nos fazem
refletir sobre uma postura que julgávamos já haver sido superada, qual seja, a do professor
superdotado de amor e carinho, do qual não se parece exigir competência para um ensino
significativo em termos de conhecimentos. Tratar-se-ia de uma carência afetiva que os alunos
trazem para o universo escolar, buscando supri-la através da figura do professor-amigo?

Vale ressaltar ainda o depoimento que segue, no qual é reforçada a expectativa acerca
do sujeito-professor:

Ser um bom professor é ser aquela pessoa que ocupa um lugar essencial na
frente de seus alunos, é aquela pessoa que faz acontecer a aula... e ao mesmo
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tempo, é um amigo dos seus alunos [...] (aluno de 1º. Ano, ensino médio).

Importante salientar o fato da figura do professor ser central na sala de aula, num contexto
em que se fala tanto da falta de autoridade do professor, da perda de valor social que esse
profissional vivencia, principalmente nas relações estabelecidas em sala de aula. Isso nos faz
indagar se o professor perdeu realmente seu valor social, ou se o que se espera dele está sendo
cada vez mais superdimensionado, ao ponto de tornar-se quase impossível ser considerado
“bom”? O professor parece ser esperado como “super-profissional”, capaz de compartilhar
com seus alunos dentro e fora da sala de aula, sendo um personagem articulador na relação de
aprendizagem-amizade, sabendo transmitir aquilo que sabe, mas que saiba mais do que meros
conteúdos. Além disso, que seja movido por sentimentos de paciência, respeito, companheirismo,
conjugados a uma metodologia de ensino que o qualifique como alguém especial.

Cada professor tem seu jeito, sua metodologia, pra fazer e acontecer a aula,
mas sempre ocupando esse lugar, tem que ter cuidado de não confundir os
alunos, porque desse jeito não é mais aula, apenas teria o nome de aula[...]

(aluno, 1º. Ano, ensino médio).

Parece-nos que se estabelece um perfil do professor “bom em tudo”, mas que seja
principalmente amigo, portador de um caráter que se sobrepõe ao conhecimento, como se,
sendo amigo, todo o resto pudesse vir por conta própria, com efetiva facilidade. Tais percepções
parecem corroborar a afirmação de Luckesi, quando o autor afirma que:

Em geral, e a não ser uma minoria de casos, parece que o senso comum é o
seguinte: para ser professor no sistema de ensino escolar, basta tomar um certo
conteúdo, preparar-se para apresentá-lo ou dirigir seu estudo, ir para a sala de
aula, tomar conta dos alunos e efetivar o ritual da docência [...] (LUCKESI, 2002).

Emerge assim uma controvérsia: enquanto para alguns a figura do professor-amigo
representaria um reducionismo do papel do profissional docente, para outros (para os alunos
entrevistados, ao menos), tal perfil é significativamente solicitado. E como conseqüência, fica o
fato de que a visão que o aluno possui acerca do professor passa a ser bastante marcante para
este, muitas vezes rotulado e estigmatizado pelos discentes. Conforme observa Moacir Gadotti,

Como professores não podemos escapar a certos rótulos. Os alunos nos julgam,
ora intransigentes, ora tolerantes. Alguns professores acabam se acostumando
com o papel que lhes é atribuído, incapazes de manter a tensão dialética entre
esses dois lados, sem considerá-los como momentos diferentes de um mesmo
processo. Uns se comprazem em serem chamados de tolerantes, os ‘bonzinhos’,
e outros se comprazem em serem exigentes (GADOTTI, 1995).

Para além do relacionamento entre pessoas que somos – professores e alunos – ficam
as dúvidas acerca de quem é amigo e como se deve ser amigo no processo de ensino-
aprendizagem. A quem ajudamos e a quem prejudicamos, agindo dessa ou daquela forma?
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A visão do professor

Enveredando pelos abismos muitas vezes distantes entre teoria e prática, consideramos
que a prática pedagógica está marcada pela incoerência, pelas contradições, enfim, pela dialética
dos relacionamentos intersubjetivos. Sejamos assim relativos e lembremos que professores são
sujeitos, fato ao qual se deve sua humanidade e todos os efeitos desta nas relações profissionais
que estabelecemos.

Ser um bom professor é principalmente ter vocação, gostar do que faz, e estar
disposto a constantes aperfeiçoamentos. Outra característica primordial para
ser um bom professor é ser altamente dinâmico, e ter uma boa didática em sala

de aula (professora, rede municipal).

Não há dúvida de que junto com a competência é preciso estar a vocação, entendida
como desejo por aquilo que se faz. É o que verifica Luckesi,

Por isso torna-se importante, além da competência teórica, técnica e política,
uma paixão pelo que se faz. Uma paixão que se manifeste ao mesmo tempo de
forma afetiva e política (LUCKESI, 2002).

Entretanto, é importante percebermos que nem sempre o discurso da paixão está atrelado
a uma prática correspondente. Isso porque muitos sujeitos há, no universo educacional, que se
lançam à educação escolar incoerentemente, muitas vezes por mera obrigação, acaso ou falta de
alternativas. Daí acaba ocorrendo, inevitavelmente, uma profunda cisão, entre aquilo que se
prega (se imagina) e aquilo que se faz efetivamente. Isso se evidencia nos depoimentos por nós
coletados, quando os professores enfatizam a necessidade da criatividade, do dinamismo, mas
que na prática, na produção e aplicação dos planejamentos de aula, acabam evidenciando velhos
clichês, marcados pelo conservantismo das formas e metodologias. Mais uma vez, lembramos
Luckesi, quando o autor ressalta que:

Se tomarmos um conjunto de planejamentos de ensino de diversos professores,
veremos que no item denominado ‘método de ensino’ ou ‘atividade de ensino’,
invariavelmente, está escrito: aula expositiva, dinâmica de grupo, trabalho
dirigido, questionamento oral, etc. Generalidades! (LUCKESI, 2002)

O que Luckesi afirma é que, em muitos casos, os planejamentos são negadores daqueles
elementos declarados nos depoimentos, porque muitas vezes impedem a realização de um modelo
sonhado e desejado.

Um bom professor é aquele profissional que ministra seus conteúdos
curriculares e extra-curriculares numa perspectiva didático-metodológica
integrada, que possibilite ir aprendendo a questionar o que aprendeu,
valorizando uma corrente pedagógica avaliativa, que aponte os diferentes
aspectos do desenvolvimento humano, tais como: responsabilidade, tolerância,
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esperança, afetividade, criticidade, as quais devem ser bem valorizadas
(Professora/Diretora de escola).

O sucesso do aluno aparece como resultado do papel da didática quase exclusivamente,
dando sentido pleno à prática pedagógica, envolvendo nessa prática não só os conhecimentos
formais, mas a potencialidade de tornar o aluno um ser humano mais feliz. O professor acredita
que o “bom professor” é também o amigo, paciente, compreensivo, capaz de questionar o que
o aluno aprendeu e não aprendeu, oferecendo-lhe oportunidades, estabelecendo um processo
de conscientização e formação crítica, melhorando-o como ser humano e social. Certamente,
esse deve ser o ideal do professor que se compromete com a educação. Conforme afirma
Gadotti,

[...] o ato educativo é essencialmente político. O papel do pedagogo é um papel
político. Não acredito numa educação neutra: ou fazemos uma pedagogia do
oprimido, ou fazemos uma pedagogia contra ele (GADOTTI, 1995).

Mensurar até que ponto e em que grau os elementos apontados pelos professores
entrevistados são espelho de sua prática pedagógica é tarefa difícil. Na realidade, ao coletarmos
depoimentos de professores, estamos captando as representações destes acerca de sua prática,
representações essas que nem sempre correspondem à realidade concreta. Contudo, vale
lembrarmos que as próprias representações dos sujeitos são partes constitutivas da realidade
social na qual se inserem – no caso em questão, a realidade educacional.

É ponto pacífico nos depoimentos que o professor necessita estar qualificado,
aperfeiçoando-se permanentemente. Tal representação observada concorda com Luckesi, quando
o autor afirma que o docente “necessita conhecer bem o campo científico com o qual trabalha”
(LUCKESI, 2002), para efetivar o processo de ensino aprendizagem com sucesso. De nossa
parte, o que ressaltamos é que haveremos de nos valer da paciência histórica, para que a própria
história possa nos sugerir os passos a serem trilhados no caminho da realidade educacional.

A visão dos pais de alunos

Lembrando Leonardo Boff, “cada ponto de vista é a vista de um ponto”. Dessa afirmativa
depreendemos que cada discurso reflete o próprio olhar sobre a realidade da qual se fala e o
olhar sobre si mesmo. Assim, professores e alunos apresentaram retratos próprios acerca da
realidade por eles vivenciada e observada. Do mesmo modo, do lado “de fora” da escola,
encontramos outros sujeitos do processo educacional, quais sejam, os pais de alunos, a
comunidade em geral.

Entre a distância vigilante e a presença opaca, figuram pais de alunos, trazendo uma
avaliação da qualidade de ensino dada aos seus filhos, e que, segundo suas representações
também próprias, traçam perfis, fazem julgamentos e elencam os lugares dos profissionais que
observam. Assim, para a pequena parcela da comunidade escolar investigada, o elemento
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norteador da atividade docente está na “paixão pelo que se faz”, no sentido de que só se é bom
professor se tiver o desejo de sê-lo.

Acima de tudo deve ter amor pelo ofício. Mas outras qualidades são
fundamentais: domínio das ciências que irá ministrar; ter organização

didática; ser assíduo [...] (pai de aluno).

Importante observarmos a preocupação não somente com a paixão pelo ofício, mas a
capacidade de transmitir, encontrando caminhos para o exercício do ensino. Também a
preocupação com um saber técnico que o aluno necessita, para que seja capaz de utilizar os
símbolos da escrita formal, não somente reproduzindo, mas interpretando aquilo que leu.

Um bom professor é aquele que busca caminhos para que o aluno descubra os
conhecimentos de leitura e escrita com compreensão, e seja capaz de interpretar

o que leu. (mãe de aluno).

O fragmento do depoimento acima exposto evidencia uma percepção bastante corrente
nas reflexões pedagógicas atuais, segundo a qual,

[...] na relação educativa, dentro da práxis pedagógica, ele [o aluno] é o sujeito
que busca uma nova determinação em termos de patamar crítico da cultura
elaborada. Ou seja, o educando é o sujeito que busca adquirir um novo patamar
de conhecimentos, de habilidades e de modos de agir. É para isso que busca a
escola (LUCKESI, 2002).

O perfil traçado por esses pais de alunos entrevistados, reforça, mais uma vez, a
composição do professor-amigo, possuidor da arte de ouvir abertamente, compreendendo-os,
inclusive em seus erros e problemas.

Para ser um bom professor é preciso ter domínio sobre a área que atua, ter
bom relacionamento sobre (sic) seus alunos, ter clareza quanto ao conteúdo
mostrado na sala de aula, ter boa compreensão quando o aluno estiver com

problemas, e ajudando a resolver seus problema. (pai de aluno).

Nossas considerações

Podemos afirmar que os caminhos traçados pelos diferentes sujeitos são diversos e
também suspeitos. As opiniões de cada qual refletem, como já dissemos, suas próprias
representações, que indicam perspectivas particulares, criadas a partir das experiências vividas.
O que percebemos, é que todos falam, sabem, proclamam o que é ser um bom professor. E os
discursos, por mais variados, convergem para um modelo-padrão, que nem sempre favorece a
práxis construtiva, muito menos a práxis transformadora.

Reportamo-nos, por fim, às contribuições de Perrenoud, quando o autor conceitua
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competência como sendo a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes,
capacidades, informações, etc.) para solucionar uma série de situações (PERRENOUD, 2000).
A descrição de cada competência deve partir da análise de situações específicas, fixando objetivos
na formação profissional docente, lembrando que competência envolve perceber o que é
imprescindível saber para ensinar bem numa sociedade em que o conhecimento está cada vez
mais acessível.

O que nos chama a atenção é o fato de que todos os representantes do universo
educacional por nós entrevistados afirmam saber o que é ser um bom professor, indicando
caminhos e receitas adequados. Mas a educação continua sendo problematizada por esses
mesmos sujeitos, que não têm encontrado uma prática concreta plenamente satisfatória. Afinal,
o que faz com que pais de alunos, alunos e professores estejam tão desgostosos uns com os
outros, se todos parecem ter os mesmos valores e ideais acerca da atuação docente?

Um aspecto merece destaque e consideração: a insistência na figura do professor que
sabe e do aluno que aprende (ou que não sabe), refletindo uma visão cristalizada da educação
convencional, parece ser marca presente nos discursos dos diferentes sujeitos entrevistados.
Nem sempre se lembra que todos, com seus mundos e histórias particulares, necessitam interagir
entre si, de maneira verdadeiramente dialética, marcados por sínteses e contradições.

Uma recente matéria jornalística elucida o trabalho de pesquisa realizado com alunos
acerca da postura do professor em sala de aula e sua relação com a aprendizagem do aluno.

Ao serem questionados sobre a principal característica que seu professor mais
marcante tinha, as respostas apontavam para um profissional que, além de
conhecer o assunto, explica mais de uma vez, faz de brincadeiras e jogos recursos
didáticos, usa a mesma linguagem do aluno, ouve o estudante com atenção e o
incentiva, entre outras tantas qualidades que mostram que o aluno tem uma
expectativa de seu mestre que vai muito além do aspecto pedagógico (Folha
Dirigida RJ – 2005).

Consideramos que nas convergências dos discursos, apesar das práticas divergentes,
encontramos elementos de esperança, depositados justamente nesta relação dialética entre os
diferentes sujeitos envolvidos no processo educacional.

Contudo, vale salientar, conforme aponta KAGAN (1992) que muitos professores passam
por um processo de formação pedagógica ancorados em princípios e imagens quase inabaláveis
ou imutáveis ao longo de sua carreira.

[os professores] entram no programa de formação com crenças pessoais a
respeito do ensino, com imagens do bom professor, imagens de si mesmos como
professores e a memória de si próprios como alunos. Essas crenças e imagens
pessoais geralmente permanecem sem alteração ao longo do programa de
formação e acompanham os professores durante suas práticas de ensino
(KAGAN, 1992, apud MARCELO, 1998, p. 55).

Tais sujeitos necessitam perceber-se em sua humanidade, num processo em construção,
no qual o “bom professor” não pré-existe, mas é construído em meio às relações sociais cotidianas
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que estabelece na prática educacional. Muito se fala e se falou sobre o educando como sujeito
em construção, cabe à reflexão pedagógica abordar o professor como educador-em-construção,
que se descubra pertencente a um meio no qual outros sujeitos também atuam e o reconhecem.
Para tanto, torna-se fundamental que o processo de aprendizagem seja significativo também
para o professor, que junto com alunos e comunidade, possa redefinir e reconstruir seus ideais,
seus valores e seus princípios, como princípios norteadores da realidade educacional em que
todos se articulam.

Different perspectives on the teaching practice: who is the “good teacher”?

ABSTRACT: It was realized an exploratory research dealing with subjects involved in the
pedagogical practice (students, teachers and students’ parents). It was collected testimonies of
these subjects about what they consider as being a “good teacher”. The testimonies were analyzed
on basis the reflexive theories about the role of the teacher in the current reality, trying to express
our vision as educators and also understanding the necessity of observation of different social
perspectives of the teaching practice.

KEY WORDS: Exploratory research, teaching practice, “good teacher”.
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A CONSOLIDAÇÃO DA TV NO BRASIL: A INFLUÊNCIA
DA DOUTRINA DE SEGURANÇA NACIONAL1

Josmar Brandão COUTINHO2

RESUMO: O intuito deste artigo é  discorrer sobre o advento da televisão no Brasil, seu
desenvolvimento e consolidação, assim como sua relação com o estado, destacando o objetivo
do regime militar em utilizar os veículos de comunicação, especificamente a televisão, como um
instrumento para legitimar seu projeto político de integração nacional por meio da implantação
da doutrina de segurança nacional.

PALAVRAS-CHAVE: Televisão; Estado; regime militar; integração nacional.

O advento da Televisão no Brasil ocorreu em 18 de setembro de 1950, com a inauguração
da emissora Tupi Difusora em São Paulo, primeira emissora do Brasil e da América do Sul. Sua
implantação se deu por iniciativa do empresário Francisco Assis Chateaubriand Bandeira de
Melo, proprietário da maior parte do mercado brasileiro dos meios de comunicação, que chegou
a possuir um oligopólio constituído por 36 emissoras de rádio, 34 jornais e 18 canais de televisão.
A constituição desse oligopólio no dizer de Caparelli (1982, p. 22) “confirma  a tendência da
economia dos anos 50”. Vejamos que tendência é essa.

A televisão surge num período marcado por um grande estímulo ao crescimento industrial
e pela constituição de um mercado urbano-industrial. Nesse momento, houve uma vertiginosa
expansão do setor comercial e financeiro. Segundo Muniz Sodré, “o Estado criava as condições
institucionais e infra-estruturais para o desenvolvimento da economia urbano-industrial exigido
pelo novo processo de acumulação de capital” (SODRÉ, 1977, p. 87). O Estado incentivou o
desenvolvimento da industrialização através da criação de indústrias voltadas para a produção
de bens de capital, equipamentos, bens intermediários e bens de consumo visando à proliferação
de um mercado consumidor. Ao se implantar uma infra-estrutura exigida pelo surgimento do
capitalismo monopolista, ocorreu uma reorganização do mercado e o Estado nacional expressou
não só o caráter dependente da estrutura social brasileira em relação ao capital estrangeiro,
como os interesses dos oligopólios que irão se expressar na sua configuração, como
Chateaubriand, que investiu em nove estações de TV de uma só vez, importando todo o material
dos Estados Unidos. Nesse período inexistiam componentes para a fabricação de aparelhos
receptores. Os primeiros aparelhos receptores, muitos dos quais instalados em locais públicos,
perfaziam um total de 3000, e foram fornecidos pelas emissoras associadas pertencentes ao
grupo de Chateaubriand.

[...] a TV se implanta como uma mera e curiosa inovação tecnológica, um
brinquedo de elite. Ao chegarem os equipamentos técnicos (em 1948, quanto o
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Brasil se entregava à importação desenfreada de bens de consumo, gastando
divisas até em matéria-plástica), não havia aqui indústria de componentes
técnicos de tevê. Até as válvulas eram de fabricação americana (SODRÉ apud
SAMPAIO, 1984, p. 201).

Mattos (2000, p. 94) enfatiza que a televisão não passou de um brinquedo de luxo nas
mãos das elites do país nos dois primeiros anos de sua implementação, pois tinha um custo muito
alto, pouco menos de um carro.

Soma-se a isso o fato de que, durante os seus primórdios, o crescimento da televisão
ocorreu lentamente.  Notamos que na década de 50, até o início dos anos 60 o seu
desenvolvimento se restringiu praticamente ao eixo Rio-São Paulo. Após a inauguração da TV
Tupi Difusora de São Paulo, no dia 20 de janeiro de 1952 iniciaram-se as emissões da TV Tupi,
Canal 6, no Rio de Janeiro. Após a inauguração da TV Tupi Rio em 1952 e posteriormente a TV
Paulista no mesmo ano, em 1953 foi inaugurada a TV Record de São Paulo; em 1955 a TV Rio;
em 1961 a TV Cultura e a TV Excelsior em São Paulo. A única exceção,  foi a inauguração da
TV Italcomi em Belo Horizonte em 1956.

Após seis anos de inauguração da TV brasileira, verificou-se um amplo desenvolvimento
no setor sobre vários aspectos: aumentou o número de estações, telespectadores, aparelhos
receptores e verbas publicitárias. Em 1956 havia no Brasil em torno de 1 500 000 telespectadores.
Em 1957 dez emissoras já estavam funcionando no País. Nesse mesmo ano foram iniciadas em
São Paulo as transmissões sistemáticas para o interior do Estado.

Conforme apontamos acima, a expansão da TV no Brasil ocorreu a partir da região
sudeste, especificamente do eixo Rio-São Paulo. Sampaio aponta que: “em São Paulo, as três
emissoras de TV passaram a faturar mais em publicidade do que as treze estações de rádio
reunidas” (SAMPAIO,1984, p. 209). No que diz respeito a esse ponto, Caparelli afirma que:

A televisão brasileira surgiu principalmente nos pólos economicamente mais
desenvolvidos – Rio de Janeiro e São Paulo –, daí se expandindo para as maiores
capitais brasileiras no litoral e, em seguida, para o interior. Tal expansão tem suas
raízes na própria expansão do capitalismo brasileiro que vai se localizar em pólos
formados por estas duas cidades em relação ao Brasil, e das capitais em relação
ao interior (CAPARELLI, 1982, p. 22).

Nesse momento, intensifica-se a expansão do oligopólio de Chateubriand para o extremo
Sul, em Porto Alegre, no Brasil Central, em Brasília e no Nordeste. Caparelli, ao se reportar a
Elihu Katz e Dov Shinar, afirma que o período Chateaubriand é dividido em duas fases; até
1959, na qual o desenvolvimento da televisão se concentra no eixo Rio-São Paulo, e a segunda
caracterizada pelo objetivo do empresário em Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, Salvador,
Recife e Fortaleza. Esse período é marcado também pelo surgimento do videoteipe.

A introdução do videoteipe marcou significativamente a evolução da televisão brasileira.
Sua implantação, na passagem da década de 50 para 60, implicou em transformações significativas
na operacionalidade da televisão, pois, paulatinamente, a produção predominou sobre as
apresentações ao vivo, limitando os imprevistos. Os programas produzidos no eixo Rio-São
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Paulo passaram a ser distribuídos para outras regiões do País, estimulando a constituição de
novas emissoras.

Jambeiro (2001, p. 75) observa o surgimento do videoteipe como um dos principais
fatores que possibilitou a consolidação da televisão enquanto indústria no Brasil na década de
60, pois proporcionou às emissoras e produtores exercerem suas atividades em âmbito nacional,
a partir de estúdios organizados no Sul do Brasil. Além disso, houve uma intensificação das
relações comerciais provocadas pelo aumento de anunciantes. Isso implicou na inserção da TV
num sistema empresarial mais consistente tornando possível a produção industrializada.

Aos poucos, os aparelhos receptores, que passam a ser fabricados pela indústria nacional,
tornaram-se acessíveis a uma maior parcela da população. Segundo Caparelli, a fabricação,
consumo e conteúdos veiculados pela televisão se inserem na perspectiva da segunda fase do
governo Kubitschek, que estimulou a industrialização brasileira para produzir mercadorias voltadas
para a sociedade de consumo. Caparelli argumenta que expandir o novo veículo de comunicação
para outras regiões do país, como Porto Alegre

A televisão vai ser um auxiliar na nova ideologia desenvolvimentista dos anos
50, e que, na maioria se traduzia em adquirir os valores modernizantes próprios
dos países hegemônicos. E, à expansão do capitalismo no Brasil, a partir do que
se convencionou chamar Centro-Sul, corresponde igual expansão de sua indústria
cultural, no setor televisivo, atingindo outras capitais brasileiras além do Rio de
Janeiro e São Paulo (CAPARELLI, 1982, p. 24).

Após o surgimento do videoteipe, a TV Excelsior, inaugurada por um grupo de
empresários liderados por Mário Wallace Simonsen, foi a primeira emissora a se pautar por uma
postura empresarial, pois implantou uma racionalidade na programação através de um esquema
publicitário voltado para mais de um mercado, visando estimular o consumo através de bens
duráveis e não duráveis. De acordo com Sodré, neste período:

Havia então 15 estações de tevê concentradas nas capitais. Já se faziam sentir os
efeitos da ampliação do consumo industrial impulsionado na década anterior e,
apesar do impasse na situação político-econômica do país (com a inflação
crescente fazendo aumentar as tensões internas), já estava bem delineado um
perfil urbano de consumo. A televisão começa a assumir o seu caráter comercial e
a disputar verbas publicitárias com base na busca de maior audiência (SODRÉ,
1977, p. 97).

Frügoli Jr. afirma que Simonsen, proprietário da Excelsior, ao respaldar o governo Goulart
opondo-se ao golpe de 1964, defendia um projeto nacionalista, cuja programação priorizava a
produção cultural brasileira. A postura de Simonsen implicou na intervenção do governo federal
na emissora no dia do golpe, e em outros negócios do empresário. A TV Excelsior, que faliu em
1970 e teve sua concessão cassada, “representa um caso de empresa moderna impossibilitada
de prosseguir no quadro político pós-64, pautado por outro modelo de modernização capitalista,
que impôs uma nova lógica à indústria cultural” (FRÜGOLI JR.,1994, p. 5).

  Não cabe aqui discutir a queda da TV Excelsior. Faço apenas notar que Caparelli
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também afirma que o contexto político e econômico pelo qual o país passava interferiu no
desempenho da Excelsior, que de acordo com sua perspectiva “não tinha uma administração
eficiente segundo as modernas técnicas de organização” (CAPARELLI, 1982, p. 29).

Além da ascensão e queda da Excelsior, dois fatos marcam a trajetória da televisão no
Brasil: o acordo entre o grupo Globo-Time/Life e a derrocada dos Associados. Esses
acontecimentos expressam a criação de um modelo de desenvolvimento respaldado no capital
estrangeiro e marcado pelo conflito entre o capital nacional e o Estado, conivente com grupos
estrangeiros.

O “escândalo Globo-Time/Life” consistiu num contrato de assistência que o grupo Time
daria à Globo, auxiliando-a a incorporar  modernas técnicas administrativas de empresas e
informações relacionadas à programação. Além disso, o grupo investiu U$$ 5 milhões na TV
Globo em 1962. Embora esse acordo ferisse o artigo 160 da Constituição Federal, que prescreve
a proibição de qualquer empresa estrangeira em participar da orientação intelectual e administrativa
da sociedade concessionária de televisão, o então Marechal Castelo Branco, primeiro presidente
militar, ao invés de cassar a concessão através do Contel (Conselho Nacional de
Telecomunicações), estabeleceu um prazo de 90 dias para a emissora regularizar a situação.
Desse modo, notamos a conivência entre os interesses dos militares, que necessitavam dos
veículos de comunicação para garantir legitimidade, e o capital internacional. Conforme afirma
Caparelli:

A criação da rede atenderia a três objetivos. O primeiro, próprio do meio de
produção dentro do sistema capitalista, que é a busca de lucros, o segundo, uma
mobilização da opinião pública em torno do governo militar, e, em terceiro lugar,
uma cunha para o capital estrangeiro penetrar no país (CAPARELLI, 1982, p. 27).

Por outro lado, a queda dos Associados, marcada pela ruína do império Tupi, era algo
previsto, pois marcava uma nova lógica do capitalismo. Para Caparelli, “a Rede Tupi não conseguiu
adaptar-se aos novos tempos” marcados “pela racionalização  econômica e administrativa”
(CAPARELLI, 1982, p. 57). Além disso, ao citar Cohn acrescenta que:

O forte de Chateaubriand decididamente não era o seu lado especificamente
empresarial, mas a capacidade de tirar o máximo proveito de uma situação política
relativamente fluida, da qual participou diretamente, para ir estendendo a sua
rede de veículos de comunicação pelo país, numa mistura de sagacidade, audácia
e oportunismo ao mesmo tempo (COHN apud CAPARELLI, 1982, p. 57).

Nessa perspectiva, notamos que o desenvolvimento da TV no Brasil pode ser dividido
em dois períodos, do início dos anos 50 até 1964, marcado principalmente pela presença do
capital nacional por meio da aquisição de tecnologia estrangeira,  e no período pós-1964,
caracterizado essencialmente pela presença do capital internacional, predominantemente norte-
americano quando, simultaneamente, inicia-se o processo de integração do mercado consumidor
brasileiro das várias regiões do país, Caparelli argumenta que:
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Em resumo, a primeira fase vai de seu surgimento até 1964 e, a seguinte, de 1964
até agora. As duas fases integram momentos econômicos e políticos do país
muito diferenciados e se revelam em dois oligopólios da comunicação, um no
velho estilo empresarial brasileiro (Rede Associada) e outro explorado segundo
as regras do capitalismo selvagem pós-64 e do moderno empresariado. Poderia
ainda ser localizada numa época tampão entre a primeira fase – a de capital
nacional – e a segunda, que contou com o impulso do capital estrangeiro
integrado à indústria da informação como um dos setores mais avançados do
capitalismo em expansão (CAPARELLI, 1982, p. 21).

Para Caparelli (op. cit.), a segunda fase da televisão brasileira é marcada pelo oligopólio
do grupo Globo que, como mencionamos, recebeu injeções maciças de capital estrangeiro,
passando a dominar a indústria cultural no país. Além disso, esse momento assinala a
internacionalização do mercado interno, marcado pela predominância do Estado em âmbito
nacional, por meio da ideologia de Segurança Nacional.

De fato, podemos dizer que o período pós 1964 representa um marco na trajetória da
televisão brasileira, uma vez que, a partir daí, o desenvolvimento desse veículo de comunicação
foi conduzido de acordo com as transformações pelas quais o país passou nos anos 60. Jambeiro
(2001, p. 89) observa que o crescimento da televisão no Brasil ocorreu simultaneamente com a
concentração do capital, a internacionalização do mercando interno e a unificação da produção
interna no Centro-Sul do País. Assim, a política implantada no regime militar, cujo propósito era
criar um mercado interno para produtos industrializados, consolidou-se por meio da expansão
da indústria da televisão, através de uma rede nacional de telecomunicações.

Desse modo, o governo militar introduziu mudanças substanciais no âmbito das
telecomunicações, especificamente a constituição de uma sofisticada infra-estrutura para serviços
nacionais e internacionais. O governo militar modernizou a rede de telégrafo e telefone; efetivou
a conclusão da rede nacional de telex e o serviço de radiofoto; constituiu a transmissão de rádio
de alta fidelidade; instalou uma rede de ondas curtas para realizar transmissões ao vivo de
programas de TV nacionais e internacionais no país, incluindo transmissões em cores  e associou
o Brasil à Intesalt (Organização Internacional de Satélites de Telecomunicações). Conforme
Jambeiro:

Visando acelerar o desenvolvimento da radiodifusão, o governo militar forneceu
apoio técnico para a elaboração de projetos de pretendentes a concessões de
TV; fortaleceu o setor ministerial designado para planejar e implementar as
concessões; revisou permanentemente o planejamento técnico para permitir
que mais canais fossem concedidos; chegou mesmo a conceder, para uso
comercial canais de TV reservados para a proteção do sistema de
telecomunicações; estimulou a produção nacional de aparelhos de TV; tornou
disponíveis empréstimos a juros baixos para o público poder comprar aparelhos
de TV; e sistematicamente ampliou seu orçamento de publicidade, tanto
diretamente, como através de companhias controladas pelo Estado (JAMBEIRO,
2001, p. 80).
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A partir de 1967 se constituiu  uma rede nacional de TV integrando todo o país, uma vez
que, até então, somente Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte estavam interligados
simultaneamente para a transmissão em cadeia. Estações repetidoras, canais de microondas e
várias iniciativas governamentais tornaram possível que as redes fossem sendo implantadas em
outros Estados e se consolidando onde já existiam (CAPARELLI, 1982, p. 33).

Nesse momento a televisão passava a ser um instrumento fundamental na acumulação e
concentração de capital, com o objetivo de integrar o país de acordo com os valores da Região
Centro Sul e expandir o consumo para todo o país. Caparelli argumenta que:

De um lado, a importação dos padrões norte-americanos de programação
reforçava as tendências e legitimava a própria dependência; do outro, a televisão
servia aos interesses dos grupos dominantes e, sob rígida censura, legitimava a
política econômica-financeira do Governo e reforçava os valores da coalizão
dominante no poder pós-64 (CAPARELLI, 1982, p. 34).

Desse modo, é interessante notar que houve um consumo maior de aparelhos de televisão.
Jambeiro (2000, p. 81) afirma que, em 1964, o Brasil tinha cerca de 2 milhões de aparelhos de
TV. A partir de 1968, a recém instalada indústria de eletrônicos, associada a políticas de incentivos
a ela concedidos pelo governo e à lei de compra a crédito pelo governo promulgada em 1968,
o número aumentou para 5 milhões de aparelhos de TV em 1970.

A televisão ainda foi considerada pelo regime militar como um relevante instrumento
para a difusão de suas doutrinas através do país, recebeu vários estímulos como a isenção das
taxas de importação para compra de equipamentos e a construção de uma estrutura nacional de
telecomunicações.

A indústria da TV assumiu um importante papel de legitimação das novas
propostas que o governo militar trazia à política, à economia e à cultura brasileiras.
Os militares viam na televisão um instrumento importante para promover suas
idéias sobre segurança nacional e modernização das estruturas econômicas e
sociais (JAMBEIRO, 2001, p. 75).

Um fato interessante explicitado por Leal Filho (1988, p. 31) no que diz respeito à
utilização dos veículos de comunicação, em 1964 se completa o projeto iniciado por Getúlio
Vargas em 1930. Se Vargas usou eficientemente o cinema e o rádio para submeter às oligarquias
regionais ao seu projeto com a implantação do Estado Novo, os militares de 1964 vão se
empenhar em promover a integração do país por meio dos veículos de comunicação,
especificamente a televisão, utilizando uma política autoritária e centralizadora.

Durante o governo militar houve uma intensificação da produção cultural que se manteve
sob o controle do Estado brasileiro. Nesse momento, o Estado interveio profundamente na
sociedade por meio da criação de várias organizações estatais; entre essas destaca-se a
implantação da Embratel (Empresa Brasileira de Telecomunicações); o Conselho Federal de
Cultura; o Conselho Nacional de Turismo; a Embratur (Empresa Brasileira de Turismo); o Instituto
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Nacional de Cinema; o Ministério das Comunicações; a Embrafilme (Empresa Brasileira de
Filmes); a Funarte (Fundação Nacional de Artes); o Centro Nacional de Referência Cultural; a
Radiobrás (Empresa Brasileira de Radiodifusão); o Concine (Conselho Nacional de Cinema); a
Secretaria para a Memória Nacional; a Fundação Pró-Memória (JOHNSONS apud
JAMBEIRO, 2001, p. 78-79).

Assim, ao intensificar a produção cultural via veículos de comunicação, o objetivo do
governo militar instaurado em 1964 era estimular o desenvolvimento capitalista no país e construir
um sistema político respaldado na ordem pública e no crescimento econômico, condizente com
a Doutrina de Segurança Nacional, um conjunto de idéias produzidas pelos militares na Escola
Superior de Guerra (ESG). Antes de discutirmos o que foi essa Doutrina, consideramos necessário
considerar em linhas gerais o papel da ESG.

Mattos (2000, p. 36) assinala que a ESG foi constituída em 22 de outubro de 1948 pelo
decreto 25.705 por um grupo de elite de militares brasileiros, o “grupo da Sorbonne”. Seus
membros, que integraram a Força Expedicionária do Brasil, lutaram ao lado do Quarto Exército
dos Estados Unidos na Itália, obtiveram os melhores índices de graduação em ao menos uma
das três escolas superiores do Exército e estudaram em várias escolas estrangeiras, principalmente
nos Estados Unidos. A função da ESG era treinar  civis e militares com o objetivo de
desempenharem funções executivas ou implementarem políticas públicas.

Por outro lado, Mattos afirma que, embora a ESG tenha sido criada conforme os preceitos
do National War College, de Washington, esse centro permanente de treinamento elaborou
uma doutrina própria, preocupada com o desenvolvimento e a segurança nacionais.  Conforme
os conceitos da ESG, segurança nacional pode ser considerada “o relativo grau de garantias
políticas, econômicas, psicossociais e ações militares promovidas pelo Estado, num determinado
tempo, para a Nação a qual governa, para a realização e manutenção dos objetivos nacionais”
(MATTOS, 2000, p. 37). Esses objetivos se inserem nos princípios da Doutrina de Segurança
Nacional e durante o regime militar eram determinados pelo Conselho de Segurança Nacional,
presidido pelo presidente em exercício.

Os objetivos da Doutrina de Segurança Nacional vinculados às telecomunicações de
acordo com Mattos eram: “a integração nacional, integridade territorial, preservação dos valores
morais e espirituais da nação e paz social” (MATTOS, 2000, p. 41). De fato, o projeto político
do regime consistia em integrar o país criando uma idéia de identidade nacional e a consolidação
desses valores via meios de comunicação. Para tanto, Caparelli enfatiza que o objetivo do
regime era moldar os veículos de comunicação, especialmente a televisão, dentro dos objetivos
nacionais determinados  pela doutrina de segurança (CAPARELLI, 1982, p. 153). Dessa maneira,
a política implementada pelos militares pressupunha:

Disseminar a Doutrina de Segurança Nacional; e dar estabilidade econômica e
financeira à própria indústria da TV. Ao governo militar coube investir diretamente
em infra-estrutura e indústria básica, visando à futura criação de um mercado
nacional de consumo de bens (JAMBEIRO, 2001, p. 78).

Para efetivar sua missão educativa e cultural, a televisão deveria veicular programas e
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mensagens que propiciassem a conscientização da população para os objetivos nacionais.
Conforme vimos acima, “o governo militar estimulou a produção cultural, como um meio de
integração nacional, mas ao mesmo tempo procurou manter essa produção sob seu controle”
(JAMBEIRO, 2001, p. 78).

Na nossa perspectiva o empenho dos militares em integrar o país através dos meios de
comunicação tem por objetivo não só consolidar um projeto político econômico, mas deixar a
sociedade civil à margem de decisões políticas tolhendo qualquer tipo de manifestação contrária
aos interesses dos artífices do regime.

Além da institucionalização de instrumentos jurídicos e meios violentos para garantir a
legitimidade do novo regime, os militares utilizaram a propaganda política e a censura. Jambeiro
afirma que:

O controle psicossocial da população foi alcançado através do uso massivo dos
mídia, particularmente a televisão, uma extensa rede de serviços de inteligência,
censura ampla, redução dos direitos civis e controle das organizações políticas
e sindicais  (JAMBEIRO, 2001, p. 79).

Notamos que, entre 1964 a 1979, a televisão brasileira foi diretamente influenciada
pelo governo, que além de estimular o desenvolvimento técnico começou a se preocupar com o
conteúdo dos programas. Nesse período, o Ato Institucional n. º 5, de 13 de dezembro de
1968, foi utilizado para cassar mandatos, suspender o hábeas corpus, decretar intervenções
federais sem levar em consideração os interesses constitucionais. Os órgãos oficiais, localizados
na Polícia Federal e espalhados em organismos militares e agências do sistema de
telecomunicações, impunham uma rígida censura de várias formas nas emissoras de TV, proibindo
ou cancelando programas autorizados anteriormente.

Por outro lado, as ações do regime militar contribuíram para o crescimento da televisão,
uma vez que, para garantir a ordem vigente e implantar a política de Segurança Nacional, conforme
os princípios da ESG, estimularam o progresso e a modernização por meio da adoção de medidas
voltadas para a constituição de um mercado nacional. Jambeiro (2001, p. 81) afirma que o
governo militar apoiou tecnicamente a formulação de projetos de candidatos a concessões de
TV, estimulando a produção e facilitando a aquisição de aparelhos de TV por meio de empréstimos
a juros baixos para o público de baixa renda e ampliou seu orçamento de publicidade, diretamente,
e por meio  de companhias controladas pelo Estado. Notamos que de 69 a 78 houve um
crescimento de publicidade na  televisão de 700%. Jambeiro enfatiza:

A radiodifusão, especialmente nas regiões mais remotas, ajudaria a reforçar o
sentimento de identidade nacional, levando notícias dos esforços de
desenvolvimento do governo e outras mensagens. Os militares queriam também
um sistema nacional de televisão para apoiar a economia de mercado, que
coincidisse com, ou fosse dirigido pelos interesses da elite comercial (JAMBEIRO,
2001, p. 81).

Desse modo, o governo passou a incentivar cada vez mais o crescimento da televisão,
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que dominava o maior orçamento de publicidade do País, e se consolidou como a mais poderosa
indústria cultural nacional, voltada para o entretenimento e comercialmente bem sucedida. Além
disso, a racionalização e a administração dos veículos de comunicação, introduzindo padrões
modernos de produção e tecnologia estrangeira, permitiu aos militares reorganizarem o setor de
telecomunicações, criando e efetivando um projeto de integração nacional pautado pela Doutrina
de Segurança Nacional.

De fato, a TV foi beneficiária de uma estratégia de desenvolvimento econômico
que exigia a melhoria dos serviços de telecomunicações para apoiar o
desenvolvimento industrial. A conjunção desses fatores transformou a televisão
em um instrumento poderoso e às vezes usado abertamente para conseguir a
integração dos mais diversos setores da sociedade brasileira ao modelo de
desenvolvimento capitalista estabelecido pelo regime militar (JAMBEIRO, 2001,
p. 89-90).

Ao analisar a TV sob o ângulo da política militar de modernização do país, constata-se
que “o crescimento da TV tem as mesmas características de desenvolvimento dependente do
país como um todo” (MATTOS, 2001, p. 47). Desse modo constatamos que a consolidação da
TV no Brasil está vinculada a uma política que, embora tenha contribuído para a modernização
do setor de telecomunicação, implicou na restrição das liberdades individuais, no aumento da
dívida externa do País, assim como na dependência em relação à tecnologia estrangeira, inclusive
na dependência da televisão frente à publicidade das multinacionais que, ao investirem no País,
tornaram-se seus maiores anunciantes.

The TV consolidation in Brasil: the influence of the doctrine of national security.

ABSTRACT: The objective of this article is to tell about the advent of television in Brasil, its
development and consolidation. It’s also about its relation to the state, emphasizing the objective
of the military regime which is to use the means of communication, particularly the television, as a
tool to legitimate its political project of national security through the implementation of the doctrine
of national security.

KEY WORDS: Television; State, Military Regime; National Integration.
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DISTÚRBIOS, TRANSTORNOS E DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM: PAINEL PROVISÓRIO DE DEFINIÇÕES E

TEORIAS EXPLICATIVAS

Juliana Zantut NUTTI1

RESUMO: A definição do que se considera como distúrbio, transtorno, dificuldade e/ou problema
de aprendizagem é uma das mais inquietantes problemáticas para aqueles que atuam no
diagnóstico, prevenção e reabilitação do processo de aprendizagem, pois envolve uma vasta
literatura fundamentada em concepções nem sempre coincidentes ou convergentes. O grande
número de obras relacionadas à temática impede que se contemplem todas as definições e
abordagens sobre os conceitos mencionados. Pretende-se, no presente artigo, a partir de uma
revisão bibliográfica, empreender uma descrição dos conceitos recorrentes na literatura
especializada e se discutir algumas perspectivas de análise sobre o que se vem denominando
como dificuldade de aprendizagem, a fim de propor um painel provisório acerca da temática.
Como síntese apresenta-se a análise de Romero (1995), que situa as diversas teorias ou modelos
de concepção sobre as dificuldades de aprendizagem em um continuum pessoa - ambiente,
defendendo uma posição intermediária, integradora e interacionista, baseada em um concepção
dialética das dificuldades de aprendizagem, na qual posições aparentemente opostas podem
dialogar e ser complementares entre si.

PALAVRAS-CHAVE: Distúrbios de aprendizagem; transtornos de aprendizagem; dificuldades
de aprendizagem; problemas de aprendizagem.

Introdução

A literatura a respeito do diagnóstico e tratamento de distúrbios, transtornos, dificuldades
ou problemas de aprendizagem é vasta e fundamentada em concepções muitas vezes divergentes
entre si. Devido ao grande número de obras relacionadas ao assunto, torna-se inviável contemplar
todas as possíveis definições e abordagens sobre esses conceitos. Neste artigo, pretendemos
analisar os conceitos mais comumente utilizados na literatura especializada e algumas das muitas
perspectivas de análise sobre as dificuldades de aprendizagem, procurando traçar um panorama
(ainda que provisório) dessa temática.

Segundo Moojen (1999), os termos distúrbios, transtornos, dificuldades e problemas
de aprendizagem têm sido utilizados de forma aleatória, tanto na literatura especializada como
na prática clínica e escolar, para designar quadros diagnósticos diferentes.

Na mesma perspectiva, França (1996) coloca que a utilização dos termos distúrbios,
problemas e dificuldades de aprendizagem é um dos aspectos menos conclusivos para aqueles
que iniciam a formação em Psicopedagogia. Para o autor, aparentemente os defensores da
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abordagem comportamental preferem a utilização do termo distúrbio, enquanto os construtivistas
parecem ser adeptos do termo dificuldade.

Ainda de acordo com o autor, aparentemente a distinção feita entre os termos dificuldades
e distúrbios de aprendizagem é baseada na concepção de que o termo dificuldade encontra-
se mais relacionada a problemas de ordem psicopedagógica e/ou sócio-culturais, ou seja, o
problema não está centrado apenas no aluno, sendo que essa visão é mais freqüentemente
utilizada em uma perspectiva preventiva; por outro lado, o termo distúrbio está mais vinculado
ao aluno, na medida em que sugere a existência de comprometimento neurológico em funções
corticais específicas, sendo mais utilizado pela perspectiva clínica ou remediativa.

Distúrbios de aprendizagem

Collares e Moysés (1992) analisaram o conceito de distúrbios de aprendizagem do
ponto de vista etimológico e a partir do conceito proposto pelo National Joint Comittee for
Learning Disabilities (Comitê Nacional de Dificuldades de Aprendizagem), Estados Unidos da
América.

Etimologicamente, a palavra distúrbio compõe-se do radical turbare e do prefixo dis.
O radical turbare significa “alteração violenta na ordem natural” e pode ser identificado também
nas palavras turvo, turbilhão, perturbar e conturbar. O prefixo dis tem como significado
“alteração com sentido anormal, patológico” e possui valor negativo. O prefixo dis é muito
utilizado na terminologia médica (por exemplo: distensão, distrofia).

Em síntese, do ponto do vista etimológico, a palavra distúrbio pode ser traduzida
como “anormalidade patológica por alteração violenta na ordem natural”.

Segundo as autoras, seguindo a mesma perspectiva etimológica, a expressão distúrbios
de aprendizagem teria o significado de “anormalidade patológica por alteração violenta na
ordem natural da aprendizagem”, obviamente localizada em quem aprende. Portanto, um distúrbio
de aprendizagem obrigatoriamente remete a um problema ou a uma doença que acomete o
aluno em nível individual e orgânico.

De acordo com Collares e Moysés (1992), o uso da expressão distúrbio de
aprendizagem tem se expandido de maneira assustadora entre os professores, apesar da maioria
desses profissionais nem sempre conseguir explicar claramente o significado dessa expressão ou
os critérios em que se baseiam para utilizá-la no contexto escolar. Na opinião das autoras, a
utilização desmedida da expressão distúrbio de aprendizagem no cotidiano escolar seria mais
um reflexo do processo de patologização da aprendizagem ou da biologização das questões
sociais.

De acordo com a definição estabelecida em 1988 pelo National Joint Comittee for
Learning Disabilities (Comitê Nacional de Dificuldades de Aprendizagem), nos Estados Unidos
da América,

Distúrbios de aprendizagem é um termo genérico que se refere a um grupo
heterogêneo de alterações manifestas por dificuldades significativas na aquisição
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e uso da audição, fala, leitura, escrita, raciocínio ou habilidades matemáticas.
Estas alterações são intrínsecas ao indivíduo e presumivelmente devidas à
disfunção do sistema nervoso central. Apesar de um distúrbio de aprendizagem
poder ocorrer concomitantemente com outras condições desfavoráveis (por
exemplo, alteração sensorial, retardo mental, distúrbio social ou emocional) ou
influências ambientais (por exemplo, diferenças culturais, instrução insuficiente/
inadequada, fatores psicogênicos), não é resultado direto dessas condições ou
influências (COLLARES e MOYSÉS, 1992, p. 32).

O National Joint Comittee for Learning Disabilities é considerado, nos Estados Unidos
da América, como o órgão competente para normatizar os assuntos referentes aos distúrbios de
aprendizagem. A fim de prevenir a ocorrência de erros de interpretação, o Comitê publicou a
definição acima apresentada com explicações específicas ao longo de cada frase (GARCÍA,
1998).

A frase “estas alterações são intrínsecas ao indivíduo e presumivelmente devidas à
disfunção do sistema nervoso central”, por exemplo, vem acompanhada da explicação de que a
fonte do distúrbio deve ser encontrada internamente à pessoa que é afetada e que a causa do
distúrbio de aprendizagem é uma disfunção conhecida ou presumida no sistema nervoso central.
Acerca da evidência concreta de organicidade relacionada ao distúrbio de aprendizagem, o
Comitê afirma que, apesar de não ser necessário que tal evidência esteja presente, é necessário
que, pelo menos, uma disfunção do sistema nervoso central seja a causa suspeita para que o
distúrbio possa ser diagnosticado.

No entanto, segundo Ross (1979, op. cit. MIRANDA, 2000), a utilização do termo
distúrbio de aprendizagem chama a atenção para a existência de crianças que freqüentam
escolas e apresentam dificuldades de aprendizagem, embora aparentemente não possuam defeitos
físicos, sensoriais, intelectuais ou emocionais. Esse rótulo, segundo o autor, fez com que durante
anos tais crianças fossem ignoradas, mal diagnosticadas ou maltratadas e as dificuldades que
demonstravam fossem designadas de várias maneira como “hiperatividade”, “síndrome
hipercinética”, “síndrome da criança hiperativa”, “lesão cerebral mínima”, disfunção cerebral
mínima”, “dificuldade de aprendizagem” ou “disfunção na aprendizagem”.

Para Collares e Moysés (1992), os distúrbios de aprendizagem seriam frutos do
pensamento médico, surgindo como entidades nosológicas e com o caráter de doenças
neurológicas.

Transtornos de aprendizagem

Outra terminologia recorrente na literatura especializada é a palavra transtorno. Segundo
a Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da Classificação Internacional de
Doenças - 10, elaborado pela Organização Mundial de Saúde:

O termo transtorno é usado por toda a classificação, de forma a evitar problemas
ainda maiores inerentes ao uso de termos tais como doença ou enfermidade.
Transtorno não é um termo exato, porém é usado para indicar a existência de um
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conjunto de sintomas ou comportamentos clinicamente reconhecível associado,
na maioria dos casos, a sofrimento e interferência com funções pessoais (CID -
10, 1992, p. 5).

A Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da Classificação
Internacional de Doenças - 10 (ou, simplesmente CID - 10) situa os problemas referentes à
aprendizagem na classificação Transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades
escolares (F81), que, por sua vez, está inserida na categoria mais ampla de Transtornos do
desenvolvimento psicológico (F80 - 89).

Segundo o CID - 10, todos os transtornos incluídos na categoria Transtornos do
desenvolvimento psicológico (F80 - 89), inclusive os Transtornos específicos do
desenvolvimento das habilidades escolares (F81), possuem os seguintes aspectos em comum:
- um início que ocorre invariavelmente no decorrer da infância;
- um comprometimento ou atraso no desenvolvimento de funções que são fortemente relacionadas
à maturação biológica do sistema nervoso central;
- um curso estável que não envolve remissões (desaparecimentos) e recaídas que tendem a ser
características de muitos transtornos mentais.

Segundo o CID - 10:

Na maioria dos casos, as funções afetadas incluem linguagem, habilidades
visuoespaciais e/ou coordenação motora. É característico que os
comprometimentos diminuam progressivamente à medida que a criança cresce
(embora déficits mais leves freqüentemente perdurem na vida adulta). Em geral,
a história é de um atraso ou comprometimento que está presente desde tão cedo
quando possa ser confiavelmente detectado, sem nenhum período anterior de
desenvolvimento normal. A maioria dessas condições é mais comum em meninos
que em meninas. (Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento
da Classificação Internacional de Doenças - 10, 1992, p. 228).

Em relação aos Transtornos do desenvolvimento psicológico (F80 - 89), o documento
coloca que são característicos a esses tipos de transtornos uma história familiar de transtornos
similares ou relacionados e fatores genéticos importantes na etiologia (conjunto de possíveis
causas) de muitos (mas não de todos) os casos. Os fatores ambientais freqüentemente podem
influenciar as funções de desenvolvimento afetadas, porém, na maioria dos casos, esses fatores
não possuem uma influência predominante. E adverte que, embora exista uma concordância na
conceituação global dos transtornos do desenvolvimento psicológico, a etiologia na maioria
dos casos é desconhecida e há incerteza contínua com respeito a ambos (CID - 10, 1992,
p. 228).

Acerca dos Transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares (F81),
o documento coloca que

[...] são transtornos nos quais os padrões normais de aquisição de habilidades
são perturbados desde os estágios iniciais do desenvolvimento. Eles não são
simplesmente uma conseqüência de uma falta de oportunidade de aprender nem
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são decorrentes de qualquer forma de traumatismo ou de doença cerebral
adquirida. Ao contrário, pensa-se que os transtornos originam-se de
anormalidades no processo cognitivo, que derivam em grande parte de algum
tipo de disfunção biológica (CID - 10, 1992, p. 236).

Quanto ao diagnóstico desses tipos de transtornos, o CID - 10 alerta que existem cinco
tipos de dificuldades para que esse seja estabelecido, dos quais destacam-se:
- a necessidade de diferenciar os transtornos de variações normais nas realizações escolares;
- a necessidade de levar em consideração o curso do desenvolvimento, pois, em primeiro lugar,
o significado de um atraso de um ano em leitura, na idade de 7 anos é diferente do atraso de um
ano aos 14 anos de idade. Em segundo lugar, é comum que um atraso de linguagem nos anos
pré-escolares desapareça no que diz respeito à linguagem falada, mas seja seguido por um
atraso específico na leitura, o qual, por sua vez, pode diminuir na adolescência, ou seja, a condição
é a mesma ao longo do tempo, mas o padrão se altera com o aumento da idade;
- a dificuldade de que as habilidades escolares têm que ser ensinadas e aprendidas: essas
habilidades não são apenas resultados da maturação biológica e, dessa maneira, o nível de
habilidades de uma criança dependerá das circunstâncias familiares e da escolaridade, além de
suas próprias características individuais.

Fazem parte da categoria Transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades
escolares (F81), as seguintes subcategorias:

F81.0 - Transtorno específico da leitura
F81.1 - Transtorno específico do soletrar
F81.2. - Transtorno específico de habilidades aritméticas
F81.3 - Transtorno misto das habilidades escolares
F81.8 - Outros transtornos do desenvolvimento das habilidades escolares
F81.9 - Transtornos do desenvolvimento das habilidades escolares, não especificado

De acordo com o CID - 10, os Transtornos específicos do desenvolvimento das
habilidades escolares são compostos por grupos de transtornos manifestados por
comprometimentos específicos e significativos no aprendizado de habilidades escolares,
comprometimentos esses que não são resultado direto de outros transtornos, como o retardo
mental, os déficits neurológicos grosseiros, os problemas visuais ou auditivos não corrigidos ou
as perturbações emocionais, embora eles possam ocorrer simultaneamente com essas condições.

Os transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares geralmente
ocorrem junto com outras síndromes clínicas, como, por exemplo, o transtorno de déficit de
atenção ou o transtorno de conduta, ou outros transtornos do desenvolvimento, tais como o
transtorno específico do desenvolvimento da função motora ou os transtornos específicos do
desenvolvimento da fala e linguagem.

As possíveis causas dos Transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades
escolares não são conhecidas, mas supõe-se que exista a predominância de fatores biológicos,
os quais interagem com fatores não biológicos, como oportunidade para aprender e qualidade
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do ensino. É um fator diagnóstico importante que os transtornos se manifestem durante os primeiros
anos de escolaridade. Portanto, segundo o CID - 10, o atraso do desempenho escolar de
crianças em um estágio posterior de suas vidas escolares, devido à falta de interesse, a um
ensino deficiente, a perturbações emocionais ou ao aumento ou mudança no padrão de exigência
das tarefas, não pode ser considerado Transtorno específico do desenvolvimento das habilidades
escolares.

Ao lado da definição proposta pelo CID - 10, foi apresentada a análise realizada por
Moojen (1999) sobre o conceito de Transtornos de Aprendizagem, a partir do Manual Diagnóstico
e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM - IV). Segundo essa análise, o termo Transtorno de
Aprendizagem situa-se na categoria dos Transtornos geralmente diagnosticados pela
primeira vez na infância ou adolescência, sendo classificado em Transtorno de Leitura,
Transtorno de Matemática e Transtorno da Expressão Escrita.

Os Transtornos de Aprendizagem são diagnosticados quando o desempenho de indivíduos
submetidos a testes padronizados de leitura, matemática ou expressão escrita está
significativamente abaixo do esperado para a idade, escolarização e nível de inteligência. O
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM - IV) estima que a prevalência
dos Transtornos de Aprendizagem seja na faixa de 2 a 10% da população, dependendo da
natureza da averiguação e das definições explicadas.

Dificuldades ou problemas de aprendizagem

Moojen (1999) afirma que, ao lado do pequeno grupo de crianças que apresenta
Transtornos de Aprendizagem decorrente de imaturidade do desenvolvimento e/ou disfunção
psiconeurológica, existe um grupo muito maior de crianças que apresenta baixo rendimento
escolar em decorrência de fatores isolados ou em interação.

As alterações apresentadas por esse contingente maior de alunos poderiam ser designadas
como “dificuldades de aprendizagem”. Participariam dessa conceituação os atrasos no
desempenho escolar por falta de interesse, perturbação emocional, inadequação metodológica
ou mudança no padrão de exigência da escola, ou seja, alterações evolutivas normais que foram
consideradas no passado como alterações patológicas.

Pain (1981, op. cit. RUBINSTEIN, 1996) considera a dificuldade para aprender como
um sintoma, que cumpre uma função positiva tão integrativa como o aprender, e que pode ser
determinado por:

1. Fatores orgânicos: relacionados com aspectos do funcionamento anatômico, como o
funcionamento dos órgãos dos sentidos e do sistema nervoso central;

2. Fatores específicos: relacionados a dificuldades específicas do indivíduo, as quais não
são passíveis de constatação orgânica, mas que se manifestam na área da linguagem ou na
organização espacial e temporal, dentre outros;

3. Fatores psicógenos: é necessário que se faça a distinção entre dificuldades de
aprendizagem decorrentes de um sintoma ou de uma inibição. Quando relacionado a um sintoma,
o não aprender possui um significado inconsciente; quando relacionado a uma inibição, trata-se
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de uma retração intelectual do ego, ocorrendo uma diminuição das funções cognitivas que acaba
por acarretar os problemas para aprender;

4. Fatores ambientais: relacionados às condições objetivas ambientais que podem
favorecer ou não a aprendizagem do indivíduo.

Fernández (1991) também considera as dificuldades de aprendizagem como sintomas
ou “fraturas” no processo de aprendizagem, onde necessariamente estão em jogo quatro níveis:
o organismo, o corpo, a inteligência e o desejo. A dificuldade para aprender, segundo a autora,
seria o resultado da anulação das capacidades e do bloqueamento das possibilidades de
aprendizagem de um indivíduo e, a fim de ilustrar essa condição, utiliza o termo inteligência
aprisionada (atrapada, no idioma original).

Para a autora, a origem das dificuldades ou problemas de aprendizagem não se relaciona
apenas à estrutura individual da criança, mas também à estrutura familiar a que a criança está
vinculada. As dificuldades de aprendizagem estariam relacionadas às seguintes causas:

1. Causas externas à estrutura familiar e individual: originariam o problema de
aprendizagem reativo, o qual afeta o aprender mas não aprisiona a inteligência e, geralmente,
surge do confronto entre o aluno e a instituição;

2. Causas internas à estrutura familiar e individual: originariam o problema considerado
como sintoma e inibição, afetando a dinâmica de articulações necessárias entre organismo, corpo,
inteligência e desejo, causando o desejo inconsciente de não conhecer e, portanto, de não
aprender;

3. Modalidades de pensamento derivadas de uma estrutura psicótica, as quais ocorrem
em menor número de casos;

4. Fatores de deficiência orgânica: em casos mais raros.
A aprendizagem e seus desvios, para Fernández, compreendem não somente a elaboração

objetivante, como também a elaboração subjetivante, as quais estão relacionadas às experiências
pessoais, aos intercâmbios afetivos e emocionais, recordações e fantasias (MIRANDA, 2000).

Em busca de um painel, ainda que provisório

Em uma tentativa de síntese, apresentaremos a proposta de análise de ROMERO (1995),
o qual afirma que, apesar da proliferação de teorias e modelos explicativos com a pretensão,
nem sempre bem-sucedida, de esclarecer as dificuldades de aprendizagem, em geral essas
costumam ser atribuídas a:

1. Variáveis pessoais, como a heterogeneidade ou a lesões cerebrais;
2. Variáveis ambientais, como ambientes familiares e educacionais inadequados;
3. Combinação interativa de ambos os tipos.
Segundo o autor, é possível situar as diferentes teorias ou modelos de concepção das

dificuldades de aprendizagem em um contínuo pessoa - ambiente, dependendo da ênfase na
responsabilidade da pessoa ou do ambiente na causa da dificuldade.

Em um extremo, estariam todas as explicações que se centram no aluno e que
compartilham a concepção da pessoa como um ser ativo, considerando o organismo como a
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fonte de todos os atos. No outro extremo, estariam situadas as correntes de cunho ambiental,
que estão ligadas, em maior ou menor grau, a uma concepção mecanicista do desenvolvimento,
considerando que a pessoa é controlada pelos estímulos do ambiente externo.

No entanto, segundo Romero (1995), as posições nem sempre se limitam a uma ou
outra dessas categorias: será difícil encontrar, nos dias de hoje, um defensor de causas neurológicas
que descarte completamente a importância dos diversos determinantes ambientais, assim como
quem enfatiza a importância dos fatores puramente acadêmicos não pode ignorar a influência de
certos processos psiconeurológicos e ambientais.

Nesse sentido, Scoz (1994, p. 22) coloca que

[...] os problemas de aprendizagem não são restringíveis nem a causas físicas ou
psicológicas, nem a análises das conjunturas sociais. É preciso compreendê-los
a partir de um enfoque multidimensal, que amalgame fatores orgânicos, cognitivos,
afetivos, sociais e pedagógicos, percebidos dentro das articulações sociais.
Tanto quanto a análise, as ações sobre os problemas de aprendizagem devem
inserir-se num movimento mais amplo de luta pela transformação da sociedade.

Portanto, em posições intermediárias do contínuo  pessoa-ambiente deve-se situar a
maioria dos autores, os quais defendem posturas integradoras e interacionistas, baseadas em
uma concepção dialética das dificuldades de aprendizagem, na qual posições aparentemente
opostas podem dialogar e ser complementares entre si.

Disturbances, Disorders and Learning Difficulties: Provisory Panel of Definitions and Explaining
Theories.

ABSTRACT: The definition of what is considered as disturbance, disorder, and learning difficulties
or problems in learning is one of the most intriguing problems to the ones who work with diagnosis,
prevention and rehabilitation of the process of learning, because of the fact that it involves a
broad literature field founded on conceptions not always coherent among themselves. The large
number of studies related to the theme hampers the contemplation of all the definitions and
approaches about the aforementioned concepts. Our intention, in this article, departing from a
bibliographic review, is to describe the recurrent concepts in the specialized literature and to
discuss some perspectives of analysis about what has been called of learning difficulty, so as to
propose a provisory panel about this theme. As a synthesis, we present the analysis of Romero
(1995), who comprises several models and theories on conceptions about learning difficulties in
a continuum person – environment, defending an intermediate position, integrating and interacionist,
based on a dialectical conception of the learning difficulties, in which apparently opposite positions
may dialogue and be complementary between themselves.

KEY WORDS: Learning disturbances; learning disorders; learning difficulties.
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RESUMO: Os objetivos do presente estudo são verificar a existência de sintomas músculo-
esqueléticos nos estudantes de graduação em Fisioterapia e identificar fatores que podem estar
relacionados ao desenvolvimento desses sintomas. Foram entrevistados 128 estudantes de
graduação de um curso de Fisioterapia. A coleta dos dados foi realizada por meio de um
questionário que recolhe informações sobre a prevalência de dores musculares nas diferentes
regiões do corpo e os dados foram analisados por meio do software EpiInfo 6.0. Dos 128
entrevistados, somente 10,1% não apresentaram dor muscular nos últimos 12 meses. As partes
do corpo com distúrbios foram: pescoço, ombros, parte superior das costas, cotovelos, punhos/
mãos, parte inferior das costas, quadril/coxas, joelhos e tornozelos/pés. Os locais mais freqüentes
foram as partes superior e inferior das costas com 31,4% das queixas. Tais locais foram referidos
como os principais limitantes das atividades diárias e motivaram a procura por consulta com
profissional da saúde. Concluímos que a prevalência de sintomas músculo-esqueléticos na
população estudada é alta. Fatores como o tipo de trabalho e a posição adotada para estudo/
trabalho parecem relacionados à freqüência das dores musculares detectadas.

PALAVRAS-CHAVE: Dor muscular; fisioterapia; saúde ocupacional; educação em saúde.

Introdução

Dor é a percepção de sensações diversas, geralmente ruins, originadas de alguma parte
do corpo, que sinaliza a ocorrência de estímulos lesivos ao organismo (BEAR et al., 2002). As
dores musculares são comumente tratadas por fisioterapeutas. Mas tais profissionais, ainda na
fase de estudantes, também sofreriam destes males? Os estudantes de fisioterapia estão expostos
aos mesmos riscos ocupacionais experimentados pelos profissionais, quais sejam as más posturas
durante estudo e trabalho (JACKSON & LILES, 1994), sugerindo que eles também possam
sofrer de distúrbios músculo-esqueléticos associados ao seu treinamento profissional. A dor
muscular, além do desconforto individual, gera custos sociais, tais como diminuição da
produtividade e maior procura por serviços de saúde.
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Um estudo australiano mostrou que estudantes de fisioterapia daquele país se constituíam
em um grupo de risco para o desenvolvimento de lombalgia (NYLAND & GRIMMER, 2003).
No Brasil, não se tem conhecimento de estudos que investiguem os sintomas músculo-esqueléticos
nas diferentes regiões corporais entre estudantes universitários, a não ser um único estudo realizado
sobre dor localizada no complexo bucal e maxilofacial (SOUZA et al., 2004). Trabalhos com
profissionais podem ser encontrados, mas particularmente envolvendo os profissionais de
enfermagem (ALEXANDRE & BENATTI, 1998; GURGUEIRA et al., 2003).

Os objetivos do presente estudo foram verificar a existência de distúrbios músculo-
esqueléticos nos estudantes de graduação em fisioterapia e identificar possíveis fatores que possam
estar relacionados ao desenvolvimento desses sintomas.

Materiais e métodos

Foram entrevistados 128 estudantes do curso de fisioterapia de uma instituição superior
de ensino do Estado de São Paulo, entre fevereiro e agosto de 2004. A coleta dos dados foi
realizada por meio de um questionário contendo questões referentes a dados demográficos e
ocupacionais, além de questões do “Nordic Musculoskeletal Questionnaire” sobre a prevalência
de dores musculares nas diferentes regiões do corpo. O “Nordic Musculoskeletal Questionnaire”
é um instrumento padronizado para analisar sintomas músculo-esqueléticos em um contexto de
saúde ocupacional, tendo sido devidamente traduzido e validado para o Brasil (BARROS &
ALEXANDRE, 2003).

Os dados coletados foram armazenados e analisados através do software de domínio
público Epi Info 6.0 (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION – USA,
2005). Estatística descritiva e teste qui-quadrado (c2) foram utilizados para a análise dos dados
(ZAR, 1996), realizados pelo programa Epi Info 6.0.

Resultados e discussão

A população estudada é jovem e não tem filhos (92,6%), sendo que a maioria mora com
os pais (60,4%). Dos 126 entrevistados, 68,3% é do sexo feminino e 61,9% estudam no período
noturno. A maioria trabalha (62,9%) e exerce suas atividades de 6 a 8 horas por dia (81,8%). A
quantidade de horas dedicadas ao estudo diário varia de 2 (51,6%), 4 (24,6%), 6 (16,7%) e 8
horas (7,1%), sendo a posição adotada para estudo a deitada (63,7%) ou a sentada em cadeira
(31,8%).

Quando sentem dor, somente 54,5% dos estudantes procuram ajuda de um profissional
da saúde. Este profissional é um médico (75,5%), um fisioterapeuta (11,9%), um farmacêutico
(11,9%) ou um acupunturista (0,7%).

A prevalência dos distúrbios músculo-esqueléticos na população de estudantes de
fisioterapia estudada pode ser vista na Figura 1. Dor nas costas (partes superior e inferior) e no
pescoço foram as queixas mais freqüentes. Os distúrbios nas costas, nos joelhos, no pescoço e
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nos ombros foram os que mais impediram a realização de atividades normais por parte dos
estudantes, sendo também motivos principais de consultas aos profissionais de saúde.

Figura 1: Locais de prevalência de dor muscular nos estudantes de fisioterapia.

Cerca de 40% dos estudantes amostrados no presente estudo referiram dor na parte
inferior das costas. NYLAND & GRIMMER (2003) encontraram uma prevalência bem maior
desse distúrbio em estudantes de fisioterapia australianos, cerca de 63%. Neste estudo australiano,
ficar “olhando para baixo” e “tratando de pacientes” estão relacionados à alta prevalência de
dor na parte inferior das costas (NYLAND & GRIMMER, 2003). No presente estudo, não
houve correlação de lombalgia com qualquer das variáveis individuais, mas o número de horas
de estudo está relacionada à ocorrência de dor na parte superior das costas (c2 

0.05,3
 = 8,67;

p<0,05) e a dor no pescoço está relacionada ao trabalho em posição predominantemente em pé
(c2

0.05,1
 = 4,55; p<0,05) ou sentada (c2

0.05,1
 = 5,48; p<0,05). As dores na parte superior das

costas e pescoço motivaram o maior índice de procura por consulta a profissional da saúde, seja
quando o indivíduo trabalha em pé (c2

0.05,1
 = 3,90; p<0,05) ou sentado (c2

0.05,1
 = 4,63; p<0,05).
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Conclusões

Os distúrbios músculo-esqueléticos constituem-se em uma entidade complexa e
dependente da associação de diversos fatores. A dor nas costas parece estar relacionada às
atividades de estudo, pois o presente trabalho e o que foi realizado na Austrália indicaram tal
associação. Portanto, os estudantes de fisioterapia deverão programar intervalos regulares e
exercícios de alongamento ao longo de suas horas de estudo, assim como ao longo de seu
treinamento profissional lidando com pacientes.

Prevalence of musculoskeletal disorders in physiotherapy students

ABSTRACT: The objectives of the present study were to verify the existence of musculoskeletal
symptoms in graduating physiotherapy students, as well as to identify the factor that could be
related to the development of these symptoms. One hundred eight students were interviewed
using a questionnaire, which analyze the prevalence of muscular pain in different regions of the
body, and the data was analyzed using the software EpiInfo 6.0. From the 128 students, only
10.1% did not show muscular pain in the previous 12 months. The body parts with disorders
were: neck, shoulders, upper back, elbows, wrists and hands, lower back, hips and thighs,
knees, and ankles and feet. The most prevalent parts were upper and lower back, with 31.4% of
the claims. These parts were the most limiting to diary activities and motivated the consults to
health professionals. The conclusion is that the prevalence of musculoskeletal symptoms in the
studied population is high. Factor such as the type of work and the position for study/work
seemed to be related to the frequency of the detected muscular pain.

KEY WORDS: Muscular pain; physiotherapy; occupational health; health education.
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MEMÓRIA E HISTÓRIA EM PIERRE NORA E EM IÚRI
LÓTMAN1

Marcos Antônio GIGANTE2

RESUMO: O presente artigo estuda dois tratamentos conferidos ao tema da memória e sua
relação com a história, tomando como base dois importantes estudiosos que analisaram essas
temáticas além de outras. Pretende-se ressaltar a importância de o historiador ter melhor em
conta a posição de onde se fala, e o que implica adotar uma ou outra corrente teórica, haja vista
que as perspectivas criam seus temas e dão relevo a práticas diferentes. Para Pierre Nora, o fato
de a memória ter seus lugares subsume à dominação da história, enquanto para Iúri Lótman,
memória é cultura e nela estão contidos os eventos históricos. Numa noção os elementos são
conflitantes enquanto noutra participam da mesma esfera de longevidade.

PALAVRAS-CHAVE: História; Iúri Lótman; Memória; Pierre Nora.

Introdução

É mister do historiador compreender a importância da reflexão teórica para o
desenvolvimento dos estudos históricos, ou seja, o que implica adotar uma ou outra corrente
teórica, e compreender a importância de termos consciência da posição de onde se fala.
Notadamente, as perspectivas criam seus temas. Dito isso, grandes tradições teóricas dos séculos
XIX e XX3 , cujos influxos se fazem ainda tão presentes, devem iluminar algumas questões e
especialmente os autores considerados neste artigo, nomeadamente Pierre Nora e Iúri Mikháilovich
Lótman. Quando eu não me referir diretamente a tais tradições, o leitor atento certamente as
perceberá nas entrelinhas de minhas reflexões, já que aquelas me serviram de ‘andaime’.

Pierre Nora e Iúri Lótman não se conheceram pessoalmente, nem travaram debates
teóricos. Vêm de ambientes teóricos distintos. O que têm em comum é o tema da memória, e
não sempre – cada um estudou também outros assuntos. O recorte, o interesse em cruzar seus
trabalhos, vem de outro espírito – o meu –, incomodado, disposto a reagir às implicações dos
tratamentos conferidos ao tema.

Pierre Nora pertence à vertente historiográfica francesa consensualmente chamada de
Nova História; vertente que, um tanto posteriormente ao virtual abandono da ‘história tradicional’
pretendido por seus primeiros expoentes, Marc Bloch e Lucien Frebve, teria se bifurcado ao
longo do século XX: uma vertente se inspirou em Fernand Braudel, historiador preocupado com
o estabelecimento de uma ‘história total’, que levasse em conta a diferenciação temporal, a
longa, longuíssima ou curta duração, preocupado com a ‘história das estruturas’ e com grandes
fios explicativos; a outra vertente pretendeu esvaziar os grandes fios, interessada no imaginário,
nas representações, em dimensões psicológicas, microfísicas, afastadas dos ‘grandes problemas’,
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muitas vezes nem assim os considerando. 4

Pierre Nora é um dos historiadores que se encaixam nesta última; forma-se e escreve
num momento de crítica ao estruturalismo, de forte impacto dos estudos e da arqueologia
foucaultianos. Seu momento histórico é o da mundialização, do pós-modernismo.5  É interessante
notar que essa vertente historiográfica, cuja influência no Brasil continua muito forte, dada sua
inegável importância, sempre se apresentou como discurso fundador – seus manifestos sempre
sugeriram sua exclusividade e monopólio em termos de saber histórico –, mas só tardiamente
historiadores como Michel Foucault, que inclusive negava os discursos fundadores, haja vista
que o mundo pertence à ordem do pacto (e podemos pactuar qualquer coisa), e Philippe Ariès
tenham sido integrados à Nova História6 . Pierre Nora parece indicar uma guinada em direção
ao acontecimento, fato um tanto paradoxal em relação ao pretendido inicialmente pela escola
dos Annales, e vê a história na direção da literatura mediante as metamorfoses históricas da
memória.

A memória como cultura e a história que dela participa

Comecemos, entretanto, por Iúri Mikháilovich Lótman: historiador e semioticista
estoniano, pouco conhecido no Brasil7 , exceção feita à Jerusa Ferreira. Por volta de 1960, o
estruturalismo teria recebido forte impulso na agora extinta URSS (União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas), mediante trabalhos de lingüistas que exploravam o campo da cibernética.
A confluência destes com a retomada dos estudos iniciados pela Escola Formalista Russa teria
enriquecido e inovado a reflexão acerca de temas ligados aos sistemas de signos (mito, folclore,
religião, cultura, memória, arte, poética), durante a década de 1970 e início da década de 1980,
especialmente se considerada a tradição marxista bastante forte no leste europeu naquele período.
Lótman morreu aos 71 anos, em 1993. Trabalhou no Instituto de Estudos Eslavos, na Academia
das Ciências (URSS) e também em Tártu. Com ele trabalharam intelectuais como Ivanov, Toporov,
Uspenskii, Rezvin, Piatigórskii, Meilakh, Zolkhóvski e Cheglóv.8

Lótman pretendia avanços científicos e se mostrava animado com o desenvolvimento
técnico-científico, ainda que tomasse a máquina como “uma imagem metafórica de um
movimento inerte”; procurava, dessa forma, dissipar os temores comuns quando são referidas
as relações ciência/arte, arte/técnica: “A apreensão que se faz sentir em relação a uma
cientificação e a uma tecnicização da cultura remonta bem longe e tem raízes profundas.
O homem mecânico, o robot, a boneca viva, a dominação dos autômatos, são pesadelos
tradicionais da cultura dos tempos modernos.” (LÓTMAN, 1981, p. 27). O ambiente histórico
da cibernética teórica é o da cibernética das fábricas, da grande indústria, da robótica, notadamente
– o tempo é implacável. Mas sem temores, há enormes distâncias entre a arte e a ciência. Não
somos máquina, ao menos não uma simples – para a alegria dos humanistas! Afirma Lótman:

“Quanto mais a arte for arte e a ciência ciência, tanto mais específicas serão as
suas funções culturais e tanto mais o diálogo entre elas será possível e fecundo.
[...] A complexidade dos organismos bioquímicos da Vida mostra todavia ser
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uma barreira que ainda não conseguimos ultrapassar.” (LÓTMAN, 1981, p. 28-
29).

Por outro lado, a arte possuiria traços de biossimilitude e seria também um artefato;
portanto sujeita à modelização e, sob certos aspectos, protótipo ideal da máquina do futuro,
depois de assimiladas diferenças fundamentais entre arte e técnica. É então que Lótman pode
falar da arte, da cultura, da memória, de algo que como uma esfera garante a longevidade de
certos pactos, relações, estruturas, ao mesmo tempo que acredita estar possibilitado a traduzir
em “língua científica” textos artísticos, literatura – um texto ligado à esfera da memória, que
informa não apenas sobre seu autor, mas acerca de seus leitores e da história.

A semiótica da arte e a semiótica da cultura permitem actualmente, por um lado,
ver na obra de arte criada pelo homem um dispositivo pensante e, por outro,
considerar a cultura como um mecanismo natural historicamente formado de
inteligência coletiva, possuindo uma memória colectiva e capaz de realizar
operações intelectuais. Isto arranca o intelecto humano do seu estado de
unidade, o que nos parece ser um passo científico substancial (LÓTMAN, 1981,
p. 29; grifo meu).

Estava Lótman celebrando uma ciência em formação, sob o nome de cibernética do
texto artístico. Nutria neste azo a esperança de que o ciberneta teórico e o criador de novas
formas de técnica compartilhariam do momento no qual os estudos rigorosos dos fenômenos
artísticos e dos mecanismos da cultura a eles ligados se tornariam comuns.

Em certa medida, as pretensões de Lótman lembram aquelas dos positivistas lógicos,
qual seja a de reduzir a multiplicidade dos enunciados a algumas regras no interior da lógica
matemática (lógica das proposições; lógica das relações), como Carnap (R         Tc; uma
proposição implica uma teoria correspondente, considerando que devam ser analiticamente
verdadeiras as proposições) e sua fórmula que nos vacinaria contra impurezas metafísicas. A
teoria semiótica da cultura poderia nos trazer com clareza, cientificamente, os fundamentos da
mediação, uma socioesfera, uma estrutura, que é, a um só tempo, cultura e memória, identificadas
na mesma esfera. A fundação, o discurso fundador, uma ciência rigorosa interessada em “qualquer
sistema de signos usados na sociedade humana”, residiria nesta ordem, na ordem da memória.
Não deixaria de ser um projeto racional. Está implícita a idéia de que a razão vai melhorar as
coisas e nos levará a uma situação melhor. Aliás, antes de a razão fazê-la, a própria cultura inicia
a tarefa: “a cultura tem por vocação, nomeadamente, analisar e dissipar os temores”
(LÓTMAN, 1981, p. 27)9 .

A tese central de Lótman, no tocante à cultura, seria a de que se trata de um mecanismo
complexo, dúctil e organizado da consciência para conservar informações sempre a partir da
elaboração contínua de procedimentos mais vantajosos e compatíveis: “A cultura não é um
depósito de informações [...]. Recebe as coisas novas, codifica e decodifica mensagens,
traduzindo-as a um outro sistema de signos”. (LÓTMAN, apud. FERREIRA, 1994-95, p.
116). Para ele, o âmbito da cultura “é o teatro de uma batalha ininterrupta de tênues
desencontros e conflitos de toda ordem, lutando-se pelo monopólio da informação.”
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(FERREIRA, 1994-95, p. 117). Se a essência da cultura é informação, há o problema da sua
relação com a transmissão e a conservação, ou seja, com as noções de língua e texto: “O livro
é uma muito velha e muito primitiva máquina de memorização. Tornou-se o modelo da
memória das máquinas” (LÓTMAN, 1981, p. 30). A linguagem só poderia ser tomada como
fenômeno em si, se içada numa abstração científica. Ela constitui com a cultura uma totalidade
complexa, incorporadas num sistema:

O ‘trabalho’ fundamental da cultura [...] consiste em organizar estruturalmente o
mundo que rodeia o homem. A cultura é um gerador de estruturalidade: cria à
volta do homem uma sociosfera que, da mesma maneira que a biosfera, torna
possível a vida, não orgânica, é óbvio, mas de relação.” (LÓTMAN, 1981, p. 39).

Cultura é informação, codificação, transmissão e, finalmente, memória – “somente aquilo
que foi traduzido num sistema de signos pode vir a ser patrimônio da memória”. (LÓTMAN,
apud. FERREIRA, 1994-95, p. 117). Todo texto se colocaria diante de uma dinâmica
recriadora, que contribui para a memória, mas também surpreendentemente para o esquecimento.
Haveria basicamente dois tipos de esquecimento: um que é par dialético da memória – se algo
foi presentificado e, de alguma forma, retido, é porque algo ficou de fora –, e outro que é
desordem e fragmentação. Aqui o anjo da história nada pôde resgatar.

Na hermenêutica heideggeriana, a língua não é designativa; o mundo é um pacto
interpretativo e a objetividade, construída intersubjetivamente. Não importam as coisas; importa
a forma como os homens se referem àquilo que constróem como ‘coisas’, como ‘real’, como
‘mundo’, como ‘homem’. Não obstante, a interpretação não é bem referendada por Lótman, ao
menos não naqueles termos – há diferenças fundamentais entre a hermenêutica e a semiótica.
Para Lótman, a vida transformada em texto é menos interpretação, e mais uma “introdução de
eventos na memória coletiva” (FERREIRA, 1994-95, p. 118). Os eventos históricos são
tomados como empíricos, e constituintes da memória e da cultura, portanto podem ser lembrados
de um ou outro modo, ou esquecidos. Podem participar da memória longeva da comunidade ou
perder-se como fragmentos. Os constrangimentos à interpretação não seriam apenas naturais,
mas também históricos. Esta história não seria um caleidoscópio cujo movimento e cuja mudança
de cores seriam regidos por algo absolutamente inexplicável, sobre o que nada se poderia dizer.
Seguindo Michel Foucault, podemos no máximo descrever cada momento de sua configuração,
sempre circunstancial, que não segue nenhum propósito a não ser os pactos dos jogos, que não
têm porquê, não têm propósito. Diferentemente, em Lótman a história real está contida nos
textos culturais, na memória. E estas são diferenças fundamentais.

Hoje, Hamlet [...] não é apenas uma peça de Shakespeare mas é a memória de
todas as suas interpretações e, ainda mais, a memória de todos os eventos
históricos que ocorreram fora do texto mas cujas associações a peça de
Shakespeare pode evocar. Tudo conta, o que sabiam os coetâneos e o que
aprendemos desde então. Assim é que [Lotman] nos lembra que a comunicação
com outrem só é possível se há algum grau de memória comum, e um texto se
define pelo tipo de memória que ele necessita para ser entendido (FERREIRA,
1994-95, p. 119).
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Para Lótman, a história participa do complexo da memória longeva, está incorporada
nela; a cultura, geradora de estruturalidade, identifica-se à memória. A dinâmica recriadora da
cultura-memória admite, ainda que nas esteiras do estruturalismo, algum dinamismo. A história
não é imóvel, nem deixa pouca margem, poucos lugares, à memória; também não a escraviza.

Memória versus história

Se assim é para Lótman, o mesmo não ocorre na descrição de Pierre Nora. Este último
traz uma história crítica da memória, preocupado que está em referir a identidade nacional
francesa10 . A memória ter seus lugares subsume a dominação da história – este é seu argumento
fulcral. A metáfora ‘aceleração da história’ refere-se a essas épocas mais atuais dos tempos
modernos, da mundialização, democratização, massificação, mediatização, em que nos damos
conta da memória, porque “há memória suficiente para que se possa colocar o problema de
sua encarnação”. Entretanto, “fala-se tanto de memória porque ela não existe mais”
(NORA, 1993, p. 7). O autor se inspira em Maurice Halbwachs: “A história é a reconstrução
sempre problemática e incompleta do que não existe mais. A memória é um fenômeno
sempre atual, um elo vivido no eterno presente; a história, uma representação do passado.”
E depreende: “Porque é afetiva e mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a
confortam; ela se alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes,
particulares ou simbólicas, sensível a todas as transferências, cenas, censura ou projeções.
A história, porque operação intelectual e laicizante, demanda análise e discurso crítico”
(NORA, 1993, p. 9).

Estaríamos nos dando conta de que tudo opõe memória e história. Se, em tempos
anteriores, vivíamos como evidência a adequação da história e da memória, agora a história
escraviza a memória. Ocorrem então a dessacralização, o criticismo, a desritualização, celebração
do novo em detrimento do antigo, e sob o império da história, à memória caberia a ocupação de
‘lugares’ que afinal a esvaziam (ou podem esvaziá-la). Estes lugares seriam, antes de tudo,
restos.

Analisando a França, Nora diagnostica que “na crise dos anos trinta, substituiu-se
progressivamente a dupla Estado-Nação pela dupla Estado-Sociedade” (NORA, 1993, p.
12). Essa dessacralização do Estado, na França, coincidia com a operação historiográfica do
início do séc. XX, que não procurava alargar a memória através da história, como no século
precedente, mas constituir uma história-crítica em lugar de uma história-memória. Denunciavam
então as ‘mitologias mentirosas’ de seus predecessores: “A nação não é mais o quadro unitário
que encerrava a consciência da coletividade” (NORA, 1993, p. 9). Tal como a memória
legitimava o passado sob o Estado-Nação, a sociedade fomentava a legitimação pelo futuro; o
futuro devia ser preparado. A memória se tornaria um fenômeno puramente privado, liberado da
identificação nacional. Era então disponibilizado o ‘laboratório das mentalidades’.

Passamos então, historicamente, à situação de que aquilo que é chamado de memória
seria já, de fato, história. Nora se torna implacável: estabelece uma crítica da memória tomada
como história. Os contextos históricos e epistemológicos corroborariam seus argumentos.



136                Multiciência, São Carlos, 7: 136-144, 2006

Marcos Antonio Gigante

Tememos repetir os erros com gerações futuras, e por isso queremos a integralidade do passado;
a sociedade vive na religião conservadora (no sentido de querer preservar), vive no produtivismo
arquivístico – nenhuma época foi tão voluntariamente produtora de arquivos como a nossa.
Estão presentes, fortemente, a superstição e o respeito religioso ao vestígio. As novas tecnologias
permitem o armazenamento numa capacidade muito superior às formas anteriores; a tecnologia
não seria o motivo do arquivismo, mas um suporte extraordinário. A “destruição controlada”,
essencial no ofício do historiador, cede lugar à recomendação de se guardar tudo.
Epistemologicamente, a memória aparece na reflexão filosófica quando os equilíbrios tradicionais
são abalados – e a memória viva torna-se tema, e portanto em certa medida já não cumpria seu
papel: Bérgson, Freud, Proust. Mais tarde: as mentalidades, a história oral (que Nora chama
pejorativamente de ‘enquetes orais’). Tal como as famílias e as pessoas em sua ‘memória
privada’11 , querem a memória – abundam as genealogias, de famílias, dos marginalizados e as
próprias disciplinas também buscam suas genealogias. Toda esta situação expressaria o terrorismo
da memória historicizada.

Para Nora, a verdadeira memória estaria, depois do fim da história-memória, “no gesto
e no hábito, nos ofícios onde se transmitem os saberes do silêncio, nos saberes do corpo, as
memórias de impregnação e os saberes reflexos” (NORA, 1993, p. 14), estes os lugares de
memória que não é história, como diques de contenção. A memória transformada em história
seria voluntária, deliberada, vivida como um dever, psicológica, individual, subjetiva – e não
mais social, coletiva (como em Halbwachs), globalizante. Esta última torna-se então objeto de
sua visão crítica e histórica; seus ‘lugares’ requerem certa tipologia de análise para serem
compreendidos – uma tipologia12 , que reside na função re-sacralizadora, arriscaria dizer que
teria permanecido nos lugares de memória, embora delimitados, tematizados, cindidos e invadidos
pela história.

A atomização da memória (‘memória privada’) leva a consciência individual a se encarregar
dela – a coerção interior do eu. Todos têm de encontrar seus sentimentos de pertença, “o
segredo da identidade”. Indivíduos, grupos nacionais ou marginalizados buscam a memória com
um sentimento de que podem se salvar quitando uma dívida impossível. Sim, porque a história
crítica quebra o universo mágico da memória, mas precisamos do sentimento que aquele universo
nos trazia. Há aqui certa inversão temporal no jogo da memória. O exercício da história se
tornou o depositário dos segredos do presente, e esta operação traumática é realizada pelo
historiador, no seu novo papel: impedir “a história de ser somente história” (NORA, 1993,
p. 20-21).

Considerações finais

No jogo da memória e da história, é fulcral ter vontade de memória, ou então “os
lugares de memória serão lugares de história” (NORA, 1993, p. 22). Haveria também aqui,
em Nora, certa dinâmica recriadora, um tanto próxima da que referi em Lótman, porque um
lugar de memória pode seguir a montante e a jusante da memória; volta-se contra o esquecimento,
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contra a desordem e a fragmentação, embora vicissitudes, circunstâncias, possam reservar destinos
não previstos. O ‘lugar’ indicaria onde se prenderia o máximo de sentido num mínimo de sinais.
Cumpre-lhe uma função, mesmo depois da metamorfose. Estrutura e função são noções que
acabam aparecendo no acompanhamento daqueles argumentos.

No entanto, essa dinâmica, em Nora, apresenta-se mais circunstancial e fragmentada
que em Lótman e menos ‘estruturante’. Os lugares da memória são objetos no abismo, afirma
Nora. Os lugares da memória são auto-referentes e constantemente abertos sobre a extensão
de suas significações. Os objetos da memória estão no empírico, mas sua trama não. Essa
convicção leva Nora a considerar que a memória movida ao centro da história a fez passar para
a narrativa, fato que se traduz “no luto manifesto da literatura” (NORA, 1993, p. 28).

Para não concluir, o estruturalismo e o pós-estruturalismo nutriram em larga medida as
reflexões dos dois autores. Lótman está ainda bastante ligado à idéia de uma ciência como
discurso fundador, com uma subjetividade capaz de avançar cientificamente sobre o empírico.
Bem, talvez eu também esteja, mas isso não importa, ou importa. Ao mesmo tempo, estou
solidário a Mefistófeles, o ser que tudo nega! Pierre Nora apresenta-se bastante desconfiado de
que esta fundação não passa de um jogo que, no máximo, podemos descrever na medida em
que desnaturalizamos a memória, a história, nós mesmos. Interessante é que, ao desnaturalizar,
Nora parece lamentar a perda do universo mágico que a história retiraria da memória, embora
dizer isso não pareça, numa primeira vista, dizer muito.
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Memory and history in pierre nora and in iúri lótman.

ABSTRACT: This paper studies two approaches on the theme of memory and its relationship
with history, based on two important scholars who analyzed those issues besides other ones. It
intends to reassure the importance of historians to have a clear the point of view from which one
talks, and the implications of adopting one or other theoretical frame, because the perspectives
create their themes and put in evidence different practices. For Pierre Nora the fact that memory
has its places implies history dominance, while for Iúri Lótman memory is culture and in it, the
historical events are contained. In the first notion the elements are in conflict while in other they
participate in the same longevity sphere.
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O PROCESSO FONOLÓGICO DA ASSIMILAÇÃO NA LÍNGUA
PORTUGUESA

Maria Flávia de Figueiredo Pereira BOLLELA1

RESUMO: O presente artigo visa elucidar um dos processos fonológicos mais recorrentes da
língua portuguesa: a assimilação. Para tanto, serão abordados os tipos de assimilação (progressiva,
regressiva e coalescente) ao lado dos aspectos fonéticos suscetíveis de alteração em decorrência
desse fenômeno: o vozeamento, o lugar e o modo de articulação e a labialização. Paralelamente
a esses aspectos, serão abordadas, ainda, a harmonia vocálica e a desassimilação.

PALAVRAS-CHAVE: Processo fonológico; assimilação; harmonia vocálica; desassimilação.

Introdução

O presente artigo visa elucidar um dos processos fonológicos mais recorrentes da língua
portuguesa: a assimilação. Para tanto, serão abordados os diferentes tipos de assimilação
(progressiva, regressiva e coalescente) ao lado dos aspectos fonéticos suscetíveis de alteração
em decorrência desse fenômeno: o vozeamento, o lugar e o modo de articulação e a labialização.
Paralelamente a esses aspectos, serão abordadas a harmonia vocálica e a desassimilação.

Passemos, inicialmente, a uma possível definição de Processo Fonológico.

Processo Fonológico

De acordo com Cagliari (2002, p. 99), as alterações sonoras que ocorrem nas formas
básicas dos morfemas, ao se realizarem foneticamente, são explicadas através de regras que
caracterizam os processos fonológicos. Esses processos recebem nomes tradicionais e geralmente
são aceitos sem restrições pelos estudiosos.

Como o objeto de análise do presente artigo é o processo fonológico denominado
Assimilação, vejamos em que ele consiste.

Assimilação

A assimilação ocorre quando um som torna-se mais semelhante a outro, que lhe está
próximo, adquirindo uma propriedade fonética que ele não tinha.

Para Cagliari (2002, p. 99), ocorre a assimilação quando um segmento adquire uma
propriedade de um segmento que lhe é adjacente (como, por exemplo, a propriedade de
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vozeamento ou de nasalidade). Esta propriedade será então compartilhada pelos dois segmentos
adjacentes envolvidos no processo.

De acordo com Celce-Murcia et al. (1996), a assimilação ocorre quando um dado
fonema assimila as características de um fonema vizinho.

Encontram-se abaixo os diferentes tipos de assimilação descritos por Roach (1991) e
adaptados pela autora do presente artigo, onde F

1
 designa primeiro fonema e F

2
, segundo

fonema.

Tipos de assimilação

• Regressiva:  - - - F
1
 → F

2 
- - - (F

1
 se altera para se assemelhar a F

2
)

• Progressiva: - - - F
1
 ← F

2
 - - - (F

2
 se altera para se assemelhar a F

1
)

• Coalescente: - - - F
1
 ↔ F

2
 - - - (assimilação recíproca)

Celce-Murcia et al. (1996, p. 162) afirmam que a assimilação coalescente é um tipo de
assimilação recíproca, onde o primeiro e o segundo fonemas de uma seqüência se juntam e
mutuamente condicionam a criação de um terceiro fonema o qual possui características de ambos
os fonemas originários, conforme ilustração abaixo.

Geralmente, a assimilação causa mudanças:
• no lugar de articulação;
• no modo de articulação;
• no vozeamento.

No Português do Brasil, é bastante comum a ocorrência de assimilação regressiva. O
exemplo que se segue é um caso de assimilação regressiva em que ocorre mudança no modo de
articulação (neste caso, uma assimilação de nasalidade).

ômega [õmega]
cana [kãna]

Já, no exemplo que se segue, ocorre uma assimilação regressiva do vozeamento:
deste    [destI] ou [destSI] casca    [kaska] ou [kaSka]
desde   [dezdI] ou [dezdZi] rasga    [xazga] ou [xaZga]

Até mesmo a ortografia da língua portuguesa é influenciada por esse tipo de alteração
sonora. De acordo com as regras ortográficas do português, se um som nasal ocorrer diante das
bilabiais /p/ e /b/, este deve ser representado ortograficamente pela letra m. Esta regra poderia
ser descrita da seguinte forma:
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/N/ ?  -m diante das bilabiais  /p, b/ (campo, combate)

O fato descrito encontra sua explicação na ocorrência de uma assimilação regressiva
gerando mudança no lugar de articulação das nasais. Gimson (1962) acredita que esta
característica seja uma conseqüência da instabilidade das alveolares em final de sílaba.

Convém lembrar que essa característica afeta também o -n ortográfico em final de sílaba,
que pode ser pronunciado /N/ diante das velares /k/ e /g/. É o que vemos em:

banco [bãku] ou [bãNku]
linguado [liâgwadu] ou [liâNgwadu]

Passemos agora à descrição de um outro tipo de assimilação, a coalescente.
Na língua portuguesa o caso mais típico e recorrente de assimilação coalescente é a

Palatalização.
O fenômeno conhecido como Palatalização consiste no levantamento da língua em direção

à parte posterior do palato duro, ou seja, a língua direciona-se para uma posição anterior do que
normalmente ocorre quando se articula um determinado segmento consonantal.

De acordo com Viaro (2004), um segmento torna-se palatal ou mais semelhante a um
som palatal ao adquirir uma articulação secundária palatalizada (do tipo [tj]), ou africativizada
(do tipo [tS]) ou um deslocamento articulatório em direção ao lugar de articulação palatal (como
uma velar anteriorizada [k±]).

Em alguns dialetos do Português Brasileiro, é comum a palatalização das oclusivas
alveolares /t/ e /d/. Neste caso, o fonema /t/ realiza se com o alofone [tS] diante de /i/ e com o
alofone [t] nos demais casos. Nesses dialetos teremos a seguinte família silábica para o T:

[ta], [te], [tSi], [to], [tu]

O mesmo ocorrerá com a família silábica do D:

[da], [de], [dZi], [do], [du]

Nos dialetos em que esse processo se aplica, as oclusivas t/d manifestam-se como
africadas alveopalatais tS/dZ quando seguidas da vogal i. Podemos dizer que as consoantes
oclusivas alveolares [t] e [d] tornam-se africadas palatoalveolares [tS] e [dZ], quando se encontram
diante de uma vogal anterior fechada [i]. Nestes dialetos temos [tSia] para tia e [dZia] para dia.
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Ferreira Netto (2001, p. 77) também tece várias observações acerca do fenômeno da
palatalização em língua portuguesa. Ele afirma que, quanto à percepção dos falantes, o que
chama a atenção é a indiferença entre os segmentos coronal-alveolares africados: [t] e [tS],
respectivamente. Quanto à ocorrência desses segmentos precedendo vogais, o autor propõe a
seguinte distribuição:

ta da
tE __ dE __
te __ de __
ti ~ �tSi di ~ d�Zi
t� __ d� __
to __ do __
tu __ du __

Para explicar esse fato, Ferreira Netto (2001, p. 77) afirma:

Essa distribuição aponta para a distribuição complementar dos
segmentos [t d], em relação à [�tS d�Z], respectivamente, que só ocorrem
antes de [i], em alguns dialetos do português. Nesse caso, deve-se
entender que se trata de uma variação condicionada à presença da
vogal [i], cuja articulação palatal é antecipada, isto é, ocorre desde o
momento da oclusão dos segmentos [t].

Além do caso de distribuição complementar ilustrado, Ferreira Netto (2001)
ressalta ainda que os segmentos [k] e [g] se palatalizam, invariavelmente, antes de segmentos
vocálicos palatais, apresentando as formas [kj] e [gj].

Ao descrever esse fato, Ferreira Netto (2001, p. 81) declara:

Diferentemente do que ocorre com os segmentos [t] e [d], em relação
à [tj] e [dj], quando precedem [i], que é um fato reconhecido entre os
falantes da língua, na medida em que as seqüências [ti] e [di] são
estigmatizadas entre diversos grupos de falantes, a variação entre [kj]
e [gj], que estão em distribuição complementar com [k] e [g],
respectivamente, não é reconhecida pelos falantes para a diferenciação
dialetal, nem há qualquer evidência de que as realizações dorsopalatal
e dorsovelares não ocorram com a mesma distribuição em dialetos
do português.

É interessante observar que, além dos casos relatados pertencentes à língua vernácula, a
língua portuguesa sofreu, em termos históricos, um processo de palatalização. Como nos lembra
Viaro (2004, p. 137), sons como ch, lh, nh não existiam no latim. São os chamados sons
palatais. No início de palavras, cl-, pl- fl- se transformaram em ch. Trata-se de um processo de
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palatalização desses encontros.
Ex.: pluviam ~ chuva clamare ~ chamar flammam ~ chama

Além dos processos de assimilação mencionados, gostaríamos de lembrar, também,
dois tipos de assimilação que fogem dos padrões classificatórios discutidos até então. É o caso
da labialização e da harmonia vocálica.

Labialização

De acordo com Cagliari (2002), acontece a labialização quando uma articulação
secundária de arredondamento é acrescentada à articulação primária, ou, ainda, quando há a
troca de um segmento não-labial por um outro labial.

Uma consoante torna-se labializada, quando ocorre entre duas vogais arredondadas.
Ex.: /osu/ [oswU] (osso)

Harmonia vocálica

A harmonia, ou harmonização, vocálica é um tipo especial de assimilação que faz com
que vogais tornem-se mais semelhantes entre si, em geral por alguma razão morfológica [regra
morfofonológica].

Em Bisol e Brescancini (2002), encontramos um artigo de Schwindt que apresenta a
regra variável de harmonização vocálica, que fez parte do português europeu até o século XVIII
e que hoje é uma das características do português brasileiro.

Schwindt (2002, p. 162) afirma que a harmonização vocálica está presente em muitas
línguas do mundo e se caracteriza como um processo fonológico, de caráter assimilatório, que
muda a qualidade de uma ou mais vogais do vocábulo para harmonizar-se com outra vogal
presente no mesmo vocábulo.

O autor acredita que, no caso do português brasileiro, podemos falar em uma regra de
assimilação regressiva que atinge as vogais pretônicas, harmonizando-as com a altura de uma
vogal subseqüente. Esse processo pode elevar (medida ~ midida) ou abaixar as vogais (novela
~ n�vEla), de acordo com a altura da vogal propulsora do processo. A presença dessa vogal no
gatilho é o principal condicionador da elevação da pretônica.

Vieira (2002), em um outro capítulo da obra organizada por Bisol e Brescancini afirma:

Diversos estudos (Bisol, 1981; Vieira, 1983; Silva, 1989; Callou, Leite e Coutinho,
1991; Schwindt, 1995) já discutiram o fenômeno da harmonia vocálica no português
brasileiro. Na harmonia vocálica, a presença de uma vogal alta em sílaba seguinte
à sílaba com vogal média faz com que essa vogal média eleve-se variavelmente.
Assim, são encontradas formas como m[e]nino alternando com m[i]nino ou
c[o]ruja alternando com c[u]ruja. Essa elevação é fruto de um processo de
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assimilação através do qual a vogal alta espraia para a vogal média seus traços
de altura. Nesse caso, a assimilação é regressiva.

Para finalizar, gostaríamos de ilustrar o conceito de harmonia vocálica com dois exemplos
oriundos do dialeto rural.

/asiN/ [asiâ] [a)siâ] (assim)
                                   /koziøa/ [koziâøa] [ko)ziâøa] (cozinha)

Para encerrar o presente artigo, discorreremos sobre o fenômeno oposto à assimilação:
a desassimilação.

Desassimilação

A desassimilação, ou dissimilação, é um fenômeno com características contrárias à
assimilação, já apresentada. Assim, se dois sons são idênticos ou muito parecidos, há, muitas
vezes, a tendência de se distanciarem.

Viaro (2004) nos lembra que, na etimologia de sossegar, precisou-se lançar mão do
recurso da dissimilação. A forma reconstruída é *sessicare, que, por meio de metaplasmos, teria
dado *sessego; no entanto, a seqüência de sons -se- se tornou monótona para os falantes, de tal
modo que a primeira sílaba se transformou em  so-.

Como pudemos perceber, assimilação e dissimilação são movimentos opostos numa
mesma língua, embora a primeira seja muito mais recorrente.

Conclusão

Com as descrições e explanações aqui efetuadas, esperamos ter contribuído para um
melhor entendimento dos aspectos envolvidos no processo fonológico da assimilação em língua
portuguesa.

The phonological process of assimilation in the Portuguese language

ABSTRACT: The present article aims at elucidating one of the most recurrent phonological
processes: assimilation. For that, the types of assimilation (progressive, regressive and coalescent)
will be detailed along with the phonetic aspects that can be altered by this phenomenon. Besides
the mentioned aspects, vocalic harmony and dissimilation will also be discussed.

KEY WORDS: Phonological process; assimilation; vocalic harmony; dissimilation.
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PATRIMÔNIO: DA ETIMOLOGIA AO SIGNIFICADO ATUAL

Melissa Ramos da Silva OLIVEIRA1

RESUMO: Este trabalho procura esboçar a evolução do conceito de patrimônio desde as
primeiras noções de monumento, associado à idéia de perda, em meados do século XVIII na
França, passando pelo surgimento do conceito no Brasil, na década de 1920, associado à idéia
de nação, dentro dos ideais modernistas, até o conceito prevalecente na atualidade, incorporando
as ideologias neoliberais do mercado e vinculado à questão do patrimônio ao consumo, à
espetacularização da paisagem e sua transformação em mercadoria.

PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio; preservação; monumento.

Introdução

A palavra patrimônio se forma a partir da composição de dois vocábulos: pater e
nomos. Pater designa tanto pai, o chefe da família ou os avós na esfera restrita, quanto o
fundador, o criador ou os antepassados, no sentido mais amplo. No passado, era o legado do
pai ao filho, aquilo que deveria servir para a geração seguinte, ou seja, os bens, haveres ou
heranças, tanto materiais quanto espirituais. Nomos significa lei.

Pater+nomos refere-se justamente à herança legada pelos antepassados enquanto
fundadores e criadores do nosso presente. Da etimologia depreendemos o sentido que o
patrimônio toma para nós: refazer nosso contato com as origens que fundaram o corpo social e
a comunidade à qual pertencemos.

Ao longo dos anos, o conceito de patrimônio foi associado a diversos adjetivos tais
como histórico, arquitetônico, arqueológico, natural, entre outros, com o intuito de qualificá-
lo ou melhor descrevê-lo. Na atualidade, predomina o uso do termo patrimônio cultural porque
ela engloba todas essas dimensões anteriores. No entanto, apesar de todas essas adjetivações
terem feito dele um conceito “nômade”, ele continua a nos remeter à idéia de uma construção
social e de herança, ou seja, algo do passado que permanece até a atualidade, revelando
algumas facetas de nossa sociedade e determinadas questões que nos cercam.

As primeiras noções sobre patrimônio na Europa

A valorização dos testemunhos históricos, sobretudo dos remanescentes da antigüidade
clássica, bem como a intervenção em edifícios de épocas precedentes, praticamente iniciou-se
com o período do Renascimento. Conforme destaca Kühl (1998), apesar do elevado número
de casos de intervenções em construções antigas durante a Idade Média, foi no Renascimento
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que se passou a fazer o levantamento e estudar em profundidade as edificações de períodos
anteriores. Entretanto, foi somente no século XVIII, com o Iluminismo, que se desenvolveu um
esforço sistemático pela manutenção e preservação das realizações dos antecessores e
formularam-se as primeiras noções do conceito de patrimônio e preservação a partir de bases
jurídicas e técnicas. A legislação francesa, instituída nesse momento, privilegiava os prédios
públicos importantes e um raio de 50 metros ao redor deles. Essa postura demonstra a importância
dada à obras monumentais e não vernaculares, além da criação de noção de entorno.

O Século das Luzes formulou idéias filosóficas que postularam o progresso social e
culminaram na Revolução Francesa. Esse foi um período desastroso para os monumentos
históricos, porque ocorreram inúmeras destruições, saques e vandalismos contra as obras de
arte e arquitetura, no intuito de destruir e apagar os símbolos das antigas classes dominantes.
Esse espírito de destruição decorreu do fato da Revolução Francesa ter sido contra a monarquia
e o absolutismo, instigando os revolucionários a destruírem todos os emblemas reais, que
significavam opressão, e os da Igreja, que tiveram seus bens secularizados.

A reação a esse espírito de destruição resultou nas primeiras providências oficiais tomadas
por um Estado visando à preservação. Criou-se a primeira legislação sobre preservação, fundou-
se a Comissão de Monumentos Históricos (que organizou uma estrutura administrativa, estabeleceu
formas de financiamento e fixou seus critérios operativos e metodológicos para atuação dos
especialistas), realizaram-se extensos inventários do que deveria ser preservado e colocaram-se
os bens do clero, e posteriormente da Coroa, à disposição da nação.

Choay (2001) destaca que essa transformação das antigüidades da nobreza em bens
patrimoniais nacionalizados converteu esses monumentos em patrimônio de todos, devendo
ser mantidos, engrandecidos e embelezados por toda a população em reconhecimento a esses
tesouros herdados da nação. Para Kühl (1998), essas iniciativas francesas demonstraram “a
preocupação de um Estado da Era Moderna em reconhecer edifícios como bens de interesse
público e em ter participação ativa na sua preservação, marcando assim, o início de uma nova
disciplina voltada para esse fim, a restauração” (KÜHL, 1998, p. 187).

As teorias sobre restauro prevalecentes nesse momento na França eram da corrente
racionalista romântica, liderada pelo arquiteto e escritor Eugéne Viollet le Duc.  Le Duc buscava
conhecer os ensinamentos (as técnicas) dos mestres antigos para reproduzi-las no presente,
visando a “reconstituição estilística” dos edifícios. Viollet Le Duc utilizava o seu grande potencial
de observação para desenhar exaustivamente todos os detalhes construtivos, que posteriormente
iriam compor um levantamento minucioso de todos os elementos da obra. Para ele, o levantamento
era quase um projeto. Fazer um levantamento perfeito era entender todo o sistema construtivo.
O arquiteto restaurador deveria incorporar o espírito do arquiteto medieval e projetar como ele,
havendo “mimetismo” entre as partes novas e as originais. Os acréscimos ocorridos ao longo do
tempo nas obras eram desprezados porque se deveria retornar à situação original, quase sempre
idealizada, em nome da unidade estilística.

No que concerne à restauração, Viollet le Duc (2000, p. 14) afirmava que “a palavra e
o assunto são modernos. Restaurar um edifício não é mantê-lo, repará-lo ou refazê-lo, é
restabelecê-lo em um estado completo que pode jamais ter existido em um dado momento”, ou
seja, o objetivo de tal restauração estilística era restabelecer o edifício de uma maneira que se
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supunha que ele tivesse no período mais significativo de sua história.
Contemporaneamente aos ensinamentos de Viollet le Duc surgiu na Inglaterra uma corrente

culturalista, liderada por John Ruskin e apoiada pelo designer William Morris. Essa corrente era
contra a intervenção em monumentos antigos por considerar que qualquer interferência na obra
podia imprimir-lhe um novo caráter, tirando a sua autenticidade. Para Ruskin era importante
conservar as épocas passadas como a mais preciosa das heranças. Ademais, essa visão
compreendia que o trabalho de um artesão ou de um artista era caracterizado pelas condições
sócio-econômicas, culturais e políticas da sua época, sendo assim impossível reproduzir em um
outro contexto o trabalho em seu significado original, mesmo que as técnicas construtivas fossem
fielmente copiadas. Por causa disso, havia um respeito absoluto pela edificação e pelo estado de
conservação em que se encontrava o bem na época da intervenção. Para Ruskin, a preservação
somente era alcançada pela constante manutenção dos edifícios e por meio de intervenções de
conservação.

Na Itália do final do século XIX, Camilo Boito (2002) confrontou as doutrinas de Viollet
le Duc (op. cit.) e John Ruskin (op. cit.), buscando um meio termo entre as duas. Criticou Le
Duc ao apontar os perigos de se querer alcançar um estado que jamais pode ter existido e
Ruskin por deixar os monumentos ruírem. Defendia a conservação no lugar da restauração,
apontando a necessidade de uma manutenção periódica. Em casos excepcionais, onde a
restauração era indispensável, destacou a importância da preservação de materiais históricos de
todos os períodos, bem como a utilização de materiais de construção e estilos novos para
diferenciar do antigo.

Para Boito (op. cit.), a restauração devia deixar claro para a posteridade as intervenções
realizadas no edifício por meio do estilo próprio da época de intervenção, dos materiais de
construção, da data de restauro e da documentação da intervenção realizada. Esses princípios
influenciaram a concepção da Carta de Veneza e até hoje são considerados na restauração.

O Moderno e o patrimônio

Na segunda metade do século XIX, quase todas as cidades européias sofreram
transformações para atender o crescimento demográfico e o desenvolvimento industrial. As
necessidades de circulação cresceram com os novos transportes. Surgiram novos conceitos de
higiene e conforto e as condições de vida e a degradação dos antigos e populosos bairros
levaram ao aparecimento de focos de doenças e epidemias, disseminando a miséria social e a
promiscuidade. Assim, o saneamento, a circulação, o embelezamento, o funcionamento e a
adaptação das velhas cidades à nova vida social foram as premissas da grande expansão ocorrida
nesse período.

Essa atividade de destruição-renovação foi marcada pela construção de grandes
avenidas que “rasgaram” e atravessaram o traçado das grandes cidades, conferindo-lhes uma
nova dinâmica. A implantação dessas novas avenidas e bulevares era considerada benéfica,
salubre e higiênica, mesmo quando expulsavam a população operária para a periferia ou quando
destruíam os espaços antigos. Exemplos dessas transformações foram Paris com as avenidas de
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Hausmann, Viena com a construção de Ringstrasse, Barcelona com a extensão proposta por
Cerdá, Milão com a construção da Galeria Vittorio Emmanuele, entre muitos outros.

Face a essas inúmeras transformações ocorridas na sociedade (que iam desde inovações
técnicas e científicas a aspectos sociais, econômicos e culturais) e as práticas de renovação
urbana (que eram seguidas pela especulação imobiliária, demolição de edificações, mudanças
no uso do solo), enfim, à implantação de uma cidade moderna e o sentimento de perda gerado
por ela, o conceito de patrimônio e preservação se alterou, ganhando maior destaque. Passou-
se, então, a valorizar como patrimônio, além dos monumentos, áreas urbanas.

No final do século XIX, Alois Riegl, um historiador de arte austríaco, tornou clara a
distinção entre monumentos (construções edificadas para transmitir uma mensagem) e
monumentos históricos (edificações que adquiriram valor histórico ao longo do tempo). Essa
sua análise que diferenciava os valores históricos dos valores contemporâneos foi importantíssima
para o pensamento moderno e para a questão da preservação.

No início do século XX, o arquiteto italiano Gustavo Giovannoni destacou a importância
da arquitetura menor (prédios residenciais) face aos grandes monumentos públicos. Defendia
a importância da pesquisa e da análise científica na interpretação dos monumentos. Sua
abordagem, chamada de restauração científica, foi resumida na Carta de Restauro, de 1972
(IPHAN, 1995, p. 193-216) e foi essencial para o desenvolvimento das políticas italianas de
preservação desse período.

Na década de 1920, pós Primeira Guerra Mundial, desenvolveu-se o Movimento
Internacional de Arquitetura Moderna. Esse movimento, baseado na racionalidade, visava
afastar-se do passado e atender as necessidades emergentes da sociedade moderna. No que se
refere à questão da preservação, o movimento moderno nunca chegou a um consenso sobre a
questão dos sítios históricos, hesitando entre a sua destruição e renovação total ou preservação
parcial e limitada de monumentos e fragmentos urbanos mais significativos. Se por um lado
aceitava a renovação das áreas históricas e a destruição dos tecidos urbanos antigos, por outro
propunha em seu lugar morfologias semelhantes embora arejadas e salubres, introduzindo conceitos
higienistas.

Baseando-se nos ideais modernos, estabeleceram-se as Conferências Internacionais
em Arquitetura Moderna (os CIAMs) que objetivavam reunir e sistematizar pesquisas realizadas
por arquitetos em seus países, sendo os pontos convergentes temas de exposições internacionais.
O quarto encontro do CIAM, realizado em 1933, na cidade de Atenas, cujo tema era a cidade
funcional, que propunha uma nova maneira de viver com base em uma ocupação racional do
solo urbano, produziu uma declaração importante, conhecida como a segunda Carta de Atenas
(IPHAN, 1995, p. 23-79). Embora tenha sido concebida a partir de ideais modernos e não seja
em si uma carta de defesa do patrimônio, ela faz referência à proteção de áreas históricas. Pela
carta, somente deveria ser preservado o que tivesse interesse geral. Isto é, só era considerado
patrimônio o que possuísse um elevado valor histórico ou estético. Por isso, nem tudo o que é
passado possuía direito à perenidade, devendo ser preservado somente o que constituísse a
expressão de uma cultura anterior.
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O desenvolvimento da noção de patrimônio no Brasil

No Brasil, a questão do patrimônio surgiu influenciada pelo movimento moderno e os
ideais do CIAM e da segunda Carta de Atenas, que buscavam, por meio da preservação, eleger
alguns símbolos nacionais que fossem a expressão de uma cultura genuinamente brasileira. Nesse
período, foi criado o IPHAN, em 1937, que adotou o modelo de restauro violletiano e
centralizado no governo federal. A institucionalização da preservação se deu pelo Decreto-lei no

25 de 30. 11. 1937, que definiu patrimônio cultural como:

O conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja
de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do
Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico
ou artístico (BRASIL, 1937, art. 1).

Na constituição federal de 1937, também havia menção ao patrimônio, que era
considerado como “os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou
os locais particularmentes dotados pela natureza” (BRASIL, 1937, art 314). O patrimônio nesse
período, incluindo tanto os monumentos isolados quanto os sítios históricos, era visto então
como grandes obras de arte, no qual prevalecia o valor estético e o ideal nacionalista.

O patrimônio no século XX

Após a Segunda Guerra Mundial, a proteção do patrimônio cultural ganhou uma nova
conotação com o desenvolvimento  de uma colaboração internacional, principalmente com o
estabelecimento da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura) em 1945, do ICCROM (Centro Internacional de Estudos para a Conservação e
Restauração dos Bens Culturais ou Centro de Roma) em 1951, o ICOMOS (Conselho
Internacional de Monumentos e Lugares de Interesse Artístico e Histórico) em 1965. Nesse
momento, o conceito de proteção foi ampliado mediante normas jurídicas que buscavam disciplinar
a preservação do patrimônio, conformando o que se denominou de “doutrina de proteção em
tempos de paz” (SILVA, 2003, p. 28).

Em 1964, a Carta de Veneza (IPHAN, 1995, p. 107-123) – Carta Internacional sobre
a Conservação e Restauração de Monumentos e Sítios – foi aprovada durante o II Congresso
Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos, realizado na cidade de Veneza.
Essa carta foi concebida para tratar exclusivamente da proteção dos monumentos, sobretudo
daqueles destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. Essa carta definiu o patrimônio
(monumento histórico) como:

A criação arquitetônica isolada, bem como o sítio urbano ou rural que dá
testemunho de uma civilização particular, de uma evolução significativa ou de
um acontecimento histórico. Estende-se não só as grandes criações mas também
às obras modestas, que tenham adquirido, com o tempo, uma significação cultural
(IPHAN, 1995, p. 109, art 1o).
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A Carta de Veneza trouxe algumas considerações importantes que merecem ser
destacadas. A primeira delas é que o patrimônio não é visto apenas como uma obra de arte, ou
seja, ele deixou de ter um caráter meramente contemplativo para adquirir uma função útil à
sociedade. Assim, os sítios históricos puderam ser adaptados às necessidades modernas. Outra
questão de destaque é que essa Carta afirmou o interesse universal pela preservação do
Patrimônio Comum da Humanidade, evocando posturas formuladas  em comum no plano
internacional, mas aplicadas no contexto nacional. Ao citar a necessidade da preservação de
obras modestas, retoma a questão da preservação da arquitetura menor, defendida por Gustavo
Giovannoni.

Na década de sessenta também surgiu a valorização econômica do patrimônio por meio
da incorporação de um novo valor ao potencial econômico. Essa valorização e associação ao
turismo foi expressa nas Normas de Quito (IPHAN, 1995, p. 125-143), aprovada pela
Organização dos Estados Americanos (OEA) durante a Reunião sobre Conservação e Utilização
de Monumentos e Lugares de Interesse Histórico e Artístico de 1967.

A Convenção sobre a Salvaguarda do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural
(IPHAN, 1995, p. 175-192), instituída em Paris no ano de 1972, durante a 17a  Sessão da
Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura,
se destacou por reconhecer os bens pertencentes ao Patrimônio Cultural da Humanidade,
inscrevendo-os na Lista do Patrimônio Mundial, conforme critérios estabelecidos pelo Comitê
do Patrimônio Mundial, além de prestar assistência internacional.

A Convenção definiu os bens pertencentes ao Patrimônio da Humanidade em Cultural
e Natural. Foram considerados Patrimônio Cultural os monumentos (obras arquitetônicas,
de escultura ou de pintura monumentais, elementos ou estruturas de natureza arqueológicas,
inscrições e cavernas), os conjuntos (grupos de construções isoladas ou reunidas) e os lugares
(obras do homem ou obras conjugadas do homem e da natureza), bem como as áreas que
incluam sítios arqueológicos que possuam um valor universal excepcional do ponto de vista da
história, da arte ou da ciência. Foram considerados Patrimônio Natural os monumentos naturais
(constituídos por formações físicas e biológicas), as formações geológicas e fisiográficas e áreas
que constituem o habitat de espécies de animais e vegetais ameaçados bem como os sítios
naturais ou as zonas naturais estritamente delimitadas que tenham um valor universal excepcional
do ponto de vista da ciência, da conservação ou da beleza natural (IPHAN, 1995, p. 178, arts
1 e 2).

Também é importante ressaltar que a partir dos anos sessenta, a questão dos sítios
históricos entrou nas preocupações urbanísticas, tornando-se objeto de estudos e metodologias
específicas de trabalho. Reacende-se o interesse pela conservação e (re)utilização dos prédios
antigos a partir da introdução de novas funções e usos em velhos edifícios. Foi nesse contexto
que surgiu o conceito de Conservação Integrada (CI), especificamente após a experiência de
reabilitação do centro histórico de Bolonha, no final da década de 1960 (LAPA & ZANCHETI,
2002).

A sistematização dos princípios da CI foi expresso na Declaração de Amsterdã (IPHAN,
1995, p. 229-241), que foi o produto do Congresso do Patrimônio Arquitetônico Europeu,
realizado em Amsterdã durante o Conselho da Europa, em 1975. Por essa Declaração, o
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patrimônio foi visto como uma riqueza social e por isso sua preservação deveria ser de
responsabilidade coletiva e ser concebida sem modificações importantes na composição social
das áreas.

A definição de patrimônio contida na Constituição Federal do Brasil de 1988, também
expressou esse interesse social. Pressupôs-se que o patrimônio é um processo histórico, que
reflete uma sociedade na qual um tempo passado construiu.

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação,
à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:
I – as formas de expressão;
II – os modos de criar, fazer e viver;
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados
às manifestações artístico-culturais;
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (BRASIL, 1998, art. 216).

Menezes (1979) defende que o patrimônio ambiental urbano é, antes de tudo, um fato
social que deve ser entendido dentro de um contexto de produção, na medida em que o homem
organiza a sua prática social, incluindo a manipulação de uma linguagem simbólica. Motta (2000),
seguindo essa linha de pensamento, enfatiza que o patrimônio é um objeto cultural histórico e
socialmente construído que “acumula vestígios e traz marcas do processo de sua construção,
das transformações, adaptações, apropriações e (re)apropriações sofridas ao longo do tempo,
expressando, em sua conformação, as representações que ali se sucederam” (MOTTA, 2000,
p. 260).

A Constituição Federativa do Brasil de 1988, ao propor a preservação dos seus modos
de criar, fazer, viver, os seus documentos, monumentos e formas de expressão, explicita a questão
do patrimônio imaterial, ou seja, os bens culturais intangíveis. Porém, o registro do patrimônio
imaterial no Brasil somente foi instituído em 2000 pelo Decreto no 3551, de 04/01/2000, quando
se criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial.

De acordo com a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial,
aprovada pela UNESCO, em 17 de outubro de 2003, entende-se por patrimônio cultural imaterial
as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas que as comunidades, os grupos
e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural.
Esse patrimônio imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado
pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de
sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim para
promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana.

O reconhecimento dos bens culturais intangíveis como patrimônio ocasionou profundas
mudanças na questão da preservação, principalmente na discussão sobre autenticidade. A
preservação do “saber fazer” permitiu que edifícios fossem reconstruídos de forma idêntica, em
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um outro lugar, utilizando as mesmas técnicas construtivas dos antepassados sem, entretanto,
alterar a sua forma. Isso porque se valoriza a técnica em detrimento ao objeto em si, ou seja, se
valoriza a arte viva e não a arte antiga ou moderna.

Com isso, o autêntico não significa mais o edifício original em si, mas a cópia/reconstrução
realizada segundo o “saber fazer autêntico”. Essa postura, um tanto polêmica para nós ocidentais,
segue o rumo contrário dos princípios ditados na primeira Carta de Atenas (1931) e na Carta de
Veneza. A reconstrução do Pavilhão de Barcelona, do arquiteto Mies Van der Rohe, em 1929,
marcou essa discussão.

A noção de patrimônio na atualidade

Ao contrário da visão que algumas pessoas possuem  acerca do patrimônio, ele não se
restringe somente à questão de antigüidade. Dentro dos conceitos atuais, engloba tudo o que se
relacione a testemunhos culturais, ou seja, tudo o que expresse de alguma maneira um modo de
vida passado, que ao longo do processo histórico se perpetuou até o momento presente, seja na
forma material ou não.

Dessa maneira, o patrimônio pode ser resumido como um bem que apresenta algum
valor, para um determinado grupo, num dado momento. A atribuição de valor expressa a
capacidade de alguma coisa (bem material ou imaterial, atitude ou idéia) responder a uma
necessidade humana, passando obrigatoriamente por escolhas mediadas pelos sentidos e
significados. Segundo Menezes (1999), o valor não é imanente aos bens e às coisas. É resultado
das relações dos homens entre si e não das relações diretas dos homens com os objetos. Enfim,
o valor atribuído aos bens preservados resulta de um conjunto de variáveis atuantes ao longo do
processo, o que consecutivamente refaz o próprio conceito de patrimônio em cada momento.

O conceito de valor assume uma variedade infinita de significado que não cessa, o que
torna a análise mais complexa e incompleta, porque a acepção da palavra valor, inserida nos
mais diferentes tempos e espaços, varia de indivíduo para indivíduo, de grupo social para grupo
social, de sociedade para sociedade.

Choay (2001) classifica os valores como: valor nacional (que pode evocar o poder
afetivo), valor cognitivo (igualmente educativo, que se subdivide em ramos relativos aos
conhecimentos abstratos e às múltiplas competências), valor econômico e valor artístico. Já
Menezes (1999) destaca que o valor cultural pode oscilar nas seguintes variantes: valor cognitivo
(associado à possibilidade de conhecimento), valor formal (que permite a construção do universo
do sentido), valor afetivo (que diz respeito às cargas simbólicas elevadas) e valor pragmático
(os valores de uso).

A discussão sobre valor não pode deixar de fora a análise das expressões valor de uso
e valor de troca que foram utilizadas, dentre outros, por Karl Marx, David Harvey (1980) e
Henri Lefebvre (1991). Marx estabelece uma relação dialética entre a maneira que os valores
de uso e de troca assumem na mercadoria. Para ele, o valor de uso realiza-se no processo de
consumo e serve diretamente como meio de existência. Ele conclui que a criação do valor de
troca reside no processo social de aplicação de trabalho socialmente necessário aos objetos da
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natureza para criar objetos materiais (mercadorias) apropriados para o consumo (uso) do homem.
Harvey (1980) destaca a importância de se compreender esse método marxista (de

colocar o valor de uso e o valor de troca em relação dialética) para se entender e construir
novas abordagens espaciais e econômicas sobre os problemas do uso do solo. Para ele, é o
valor, que em seu movimento, redefine constantemente a dinâmica de utilização do solo. Lefebvre
(1974) utiliza as expressões valor de uso e valor de troca para abordar a questão urbana. Para
esse autor, “cidade e realidade urbana dependem do valor de uso”.  A cidade, como produto
do processo, é mercadoria, como condição para produção é capital fixo. O uso não se dará sem
conflitos, na medida em que são contraditórios os interesses do capital e da sociedade como um
todo.

Essa discussão é importante porque a preservação do patrimônio, na atualidade, tem
adquirido novos valores na medida em que o seu valor de uso é substituído pelo valor de troca,
ou seja, na lógica capitalista ele é transformado em mercadoria, de caráter especulativo, e precisa
gerar lucro, independentemente de seu conteúdo ou significado, servindo às necessidades da
acumulação por meio das mudanças e (re)adaptações de usos e funções.

Conclusão

O conceito de patrimônio, na atualidade, corresponde ao conjunto de bens culturais de
valor reconhecido para um determinado grupo ou para toda a humanidade. No entanto, para se
entender o patrimônio hoje, é necessário refletir sobre o uso, principalmente o econômico, que
será dado a esse bem. Preservar é respeitar e valorizar o patrimônio material e imaterial que se
manifesta no nosso cotidiano, porque o patrimônio é tanto um resultado das ações que se
realizaram no passado e deixaram suas marcas impressas nas formas espaciais do presente,
como daquelas que se realizam na atualidade.

The heritage: from the etymology to the recently signification

ABSTRACT: This article analyzes the evolution of the heritage concept. First, it will be discussed
how the idea of monument emerge, associating it with the concept of loss in France in the middle
of the 18th century. Then, the article will focus on how this concept occurred in Brazil in 1920’s,
associated with “nation concept” created by the modernists at that time. To finalize, it will be
analyze the recent concepts of heritage that was influenced by the neoliberal ideologies of the
market which transform the heritage into merchandise and visual object of consumption.

KEY WORDS: Heritage; preservation; monument.
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A ABORDAGEM COMUNICATIVA: FLEXIBILIDADE E ADAPTAÇÃO NAS
MÚLTIPLAS FORMAS DE APRENDER E ENSINAR LÍNGUAS

ESTRANGEIRAS

Renata Maria Moschen NASCENTE1

RESUMO: Este artigo se constitui em uma síntese histórica do desenvolvimento da abordagem
comunicativa ao ensino de línguas estrangeiras. Seu objetivo, portanto, é explicitar aos profissionais
da área, já engajados no mercado de trabalho e em formação, os princípios que nortearam o
estabelecimento dessa abordagem e como ela traz em seu bojo possibilidades de flexibilização e
adaptação de acordo com os diferentes contextos educacionais nos quais ela possa ser
implementada. Dentro dessa proposta, são abordados alguns conceitos fundamentais, norteadores
dessa abordagem. Entre eles destacamos o de competência comunicativa, que se refere ao
fomento das condições mínimas para que o aprendiz possa se comunicar  na língua alvo em
diversas situações. Também são tratadas as modificações dos papéis de alunos e professores
em sala de aula, dos tratamentos dados aos erros, dos padrões interacionais e dos materiais
didáticos que foram necessárias à prática dessa abordagem. Dentro desse novo paradigma, o
ensino comunicativo  teve que  sofrer uma expansão em relação a metodologias anteriores, para
acolher as dimensões estruturais e funcionais da língua alvo. Esse acolhimento tem possibilitado
aos professores  tornarem-se gestores de suas práticas por caber a eles dosar os níveis de cada
uma dessas dimensões nos processos de ensino por eles administrados.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino; aprendizagem; língua estrangeira; comunicação.

A compreensão de como vem se construindo Abordagem Comunicativa ao ensino de
línguas estrangeiras desde seus primórdios, no início dos anos sessenta (RICHARDS, J. C.;
RODGERS, T. S., 2002) e dos encaminhamentos que têm sido tomados por seus praticantes
nos parece fundamental para todos os profissionais, estabelecidos ou em formação, engajados
na tarefa de administrar e implementar contextos de ensino e aprendizagem de Língua Estrangeira
(LE). Essa compreensão possibilita que o trabalho pedagógico realizado por esses profissionais
em suas salas de aula seja realmente intencional, tendo assim objetivos claramente delimitados,
condição essencial para que aprendizagens efetivas e duradouras realmente ocorram.

As origens da Abordagem Comunicativa foram levantadas por Johnson (1982) e Richards
e Rodgers (2002) que atribuem a Hymes (1972) o conceito de Competência Comunicativa.
Esse conceito foi elaborado como uma reação à idéia de competência lingüística difundida pelos
gramáticos transformacionais, representados principalmente por Chomsky, para quem essa
competência estava intimamente relacionada ao conhecimento formal da língua. Hymes (1972)
associa a Competência Comunicativa às habilidades que os falantes nativos de uma determinada
língua possuem. Para Johnson (1982), o Ensino Comunicativo de LE tem como objetivo maior
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transmitir ao aluno as condições mínimas para que ele possa se comunicar nas mais diferentes
situações, sendo capaz de lidar com a singularidade dessas situações. Esse tipo de ensino
caracteriza-se, portanto, em uma expansão em relação a metodologias anteriores, pois acolhe
as dimensões estruturais e funcionais da língua.

Como já colocamos, de acordo com Richards e Rodgers (2002), o Ensino Comunicativo
de línguas teve seu início nos anos sessenta, período durante o qual ocorreram diversas
modificações nas abordagens britânicas ao ensino de idiomas. Naquele período haviam surgido
novas necessidades de comunicação geradas pelas mudanças nas realidades educacionais
européias. Com a crescente interdependência entre os países daquele continente, surgiu uma
demanda muito grande pelo ensino das línguas majoritárias dentro do Mercado Comum Europeu.
Com o fito de suprir as novas necessidades educacionais surgidas no período, foi criado o
Conselho da Europa, uma organização regional para a cooperação nas áreas culturais e
educacionais. Essa organização patrocinou uma série de eventos que propiciaram a divulgação
de novas metodologias de ensino, entre elas de novas abordagens ao ensino e à aprendizagem
de línguas, dentre as quais se destacou a Abordagem Comunicativa.

Em 1972, Wilkins2   propôs uma definição funcional ou comunicativa da língua que serviu
de base para o desenvolvimento dos programas de ensino de línguas na Europa. Nessa definição,
Wilkins tentou explicar os sistemas de significados que estruturam a utilização comunicativa da
língua. O autor descreveu dois tipos de significados:

1. As categorias de noção, tais como tempo, seqüência, quantidade e freqüência;
2. As categorias de função comunicativa, pedidos, negações, ofertas e reclamações.

Wilkins sintetizou as idéias mencionadas acima em um livro intitulado Notional Syllabuses
(WILKINS, 1976), que serviu de base para as especificações do Conselho Europeu para a
elaboração de programas de ensino de línguas no continente.

O trabalho do Conselho da Europa; os escritos de Wilkins, Widdowson, Candlin,
Brumfit e Johnson, e outros lingüistas aplicados britânicos baseados na teoria
da abordagem funcional ou comunicativa ao ensino de línguas; a rápida aplicação
dessas idéias por autores de livros didáticos; e a igualmente rápida aceitação
desses novos princípios pelos especialistas britânicos em ensino de línguas,
centros de desenvolvimento de currículo, e até mesmo governos, deu
proeminência nacional e  internacional à Abordagem Comunicativa, ou
simplesmente Ensino Comunicativo de Línguas. (Os termos abordagem
nocional-funcional ou abordagem funcional também são usados
eventualmente) (RICHARDS, J. C.; RODGERS, T. S., 2002, p. 154-155) (grifos no
original).

Morrow (1982) e Littlewood (1982) concordam que na Abordagem Comunicativa a
aprendizagem das estruturas da língua é essencial ao desenvolvimento de seu aspecto funcional.
Em outras palavras, os alunos devem aprender as estruturas dentro de um contexto comunicativo,
que fomente o seu uso. Esse seria o caminho pelo qual os alunos desenvolveriam sua capacidade
de entendimento e expressão de significados funcionais, que estão diretamente ligados aos
objetivos imediatos da interação comunicativa e os significados culturais e sociais, que fazem
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parte do contexto em que esta interação ocorre.
Richards e Rodgers (2002) explicitam ainda que da metade da década de setenta em

diante a Abordagem Comunicativa chegou aos Estados Unidos, espalhando-se ainda por diversas
partes do mundo. Atualmente, tanto lingüistas britânicos quanto americanos propõem como
principais metas da Abordagem Comunicativa a Competência Comunicativa e o desenvolvimento
de procedimentos para que o ensino das quatro habilidades, leitura, compreensão auditiva e
expressão oral e escrita, ocorra com base na interdependência entre língua e comunicação.

Rodgers e Richards (2002) fizeram uma síntese das idéias que estruturam teoricamente
a Abordagem Comunicativa, baseados principalmente nos escritos de Hymes, Halliday e
Widdowson:

1. A língua é um sistema de expressão de significado.
2. A função primordial da língua é a interação e a comunicação.
3. A estrutura da língua reflete seus usos funcionais e comunicativos.
4. As unidades primárias da língua não são somente os seus usos gramaticais e
estruturais, mas as categorias de significado funcional e comunicativo
exemplificado no discurso. (RICHARDS, J. C.; RODGERS, T. S., 2002, p. 161).

Na mesma linha de pensamento dos autores supracitados encontra-se Almeida Filho
(2002), um dos maiores estudiosos brasileiros da Abordagem Comunicativa e de sua aplicação
em nosso país. Ele explicita de maneira clara o conceito de Competência Comunicativa, que
seria o objetivo primordial do ensino de LE, que condensa, segundo ele, as contribuições teóricas
de diversos especialistas na área3 . Assim, os principais componentes da Competência
Comunicativa seriam:

1. Competência lingüística: conhecimentos lingüísticos (código);
2. Competência sócio-cultural: conhecimentos sócio-culturais e estéticos;
3. Competência meta: conhecimentos metalingüísticos e meta-comunicativos;
4. Competência estratégica: conhecimentos e mecanismos de sobrevivência na interação;
5. Graus de acesso: habilidades.

No que diz respeito à sala de aula propriamente dita, Morrow (1982) já havia estabelecido
os princípios básicos da Abordagem Comunicativa quanto à sua implementação:

1. O professor deve ter um objetivo comunicativo claro em cada lição a ser dada aos
alunos. Mesmo que essa lição possua um conteúdo estrutural, esse deve ser trabalhado
da forma mais comunicativa possível.

2. O ensino da língua não deve partir de partes isoladas para o todo, como ocorre em
metodologias mais tradicionais. Em outras palavras, não é porque o aluno aprendeu
algumas estruturas singulares da língua que ele terá condições de juntar essas partes
quando necessitar de várias delas para comunicar-se em uma determinada situação. Ao
contrário, ao ser exposto a reais situações de comunicação, devem ser oferecidas aos
educandos estruturas que possam transmitir o significado compatível com a situação. O
fato de que situações reais de comunicação, em especial orais, não dão ao falante muito
tempo para a elaboração de sentenças faz com que muitos alunos encontrem nessa
característica da Abordagem Comunicativa um fator dificultador no desenvolvimento de
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sua habilidade de comunicação.
3. Os processos pelos quais o aluno estabelece a comunicação são tão importantes quanto

as estruturas que ele deve aprender para ser bem sucedido nesse processo. Morrow
(1982) considera as lacunas de informações, a necessidade de fazer escolhas, e o retorno
de informações e idéias como as principais características dos processos de comunicação
na vida real. Para esse autor, de uma maneira geral, as pessoas se comunicam para dar
ou receber algum tipo de informação, e, nesse processo, devem fazer determinadas
escolhas, isto é, devem optar sobre a maneira pela qual darão informações. A questão
da escolha é particularmente crucial na medida em que para aquele que fala, a escolha
deve ser feita de maneira muito rápida, não existe a possibilidade de se gastar muito
tempo elaborando o que se vai falar. No que se refere àquele que ouve, existe a dificuldade
de se ter que lidar com uma ampla gama de formas e idéias, as quais ele terá que dar
uma resposta dentro de um período de tempo de alguma forma limitado.

4. O aluno só será capaz de aprender se ele participar ativamente do processo de
aprendizagem. Cabe ao professor organizar o conteúdo a ser ensinado dentro das três
fases, apresentação, quando o professor de alguma forma introduz os alunos a algo
novo; prática, quando os alunos se exercitam naquilo que foi aprendido ainda sob um
certo controle do professor e produção, quando os alunos devem ser capazes de
reproduzir de alguma forma o que foi aprendido durante as duas fases anteriores. Dentro
dessa estrutura, em que o aprendiz tem um papel ativo, espera-se que as condições
necessárias ao desenvolvimento de sua competência comunicativa sejam criadas.

5. Erros não são sempre erros. Apesar de ser admissível que determinados erros de
gramática e pronúncia possam dificultar e até bloquear totalmente a comunicação, na
Abordagem Comunicativa os erros dos alunos não são vistos simplesmente como pontos
negativos a serem eliminados. Estes podem ser encarados como sinais de que algo não
vai bem no processo de aprendizagem, ou que o aluno está tentando comunicar algo
além do que ele já aprendeu em um determinado momento. Cabe ao professor
diagnosticar as possíveis causas dos erros cometidos pelos alunos, dando aos mesmos
o devido tratamento.

6. Desenvolvimento ao mesmo tempo paralelo e integrado das quatro habilidades: ouvir,
falar, ler e escrever na LE. Pode-se falar no desenvolvimento paralelo dessas habilidades
na medida em que na realidade de sala de aula diferentes tipos de atividades são
apresentados aos alunos, cada uma tendo como objetivo o desenvolvimento de uma
determinada habilidade. Esse procedimento é implementado com o objetivo de reforçar
uma estrutura aprendida por meio das diferentes habilidades. A integração dessas
habilidades é vista como essencial dentro da Abordagem Comunicativa na medida em
que na vida real não existe fala sem escuta, ou leitura sem escrita, as atividades que
trabalham diferentes habilidades integram-se naturalmente, porque essa integração é
intrínseca ao processo comunicativo.
Parece claro, portanto, que na Abordagem Comunicativa o aluno tem um papel ativo

dentro de seu processo de aprendizagem. O aluno contribui e recebe no processo interativo que
ocorre na sala de aula. Esse novo papel a ser assumido pelo educando não é normalmente
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assimilado sem conflitos. Metodologias de aprendizagem que enfatizam o papel passivo dos
educandos e que são ainda preponderantes, não só no contexto de aprendizagem de línguas,
mas no ensino regular de uma maneira geral, fazem com que muitos alunos relutem em assumir a
responsabilidade sobre sua própria aprendizagem.

A participação ativa do educando no desenvolvimento de sua Competência Comunicativa
fez com que o papel do professor sofresse profundas modificações em relação às suas funções
em metodologias mais tradicionais. Na Abordagem Comunicativa, o professor organiza as
experiências de comunicação pelas quais os alunos deverão passar, diagnostica as necessidades
assim como as dificuldades sentidas pelos alunos, ajustando a trajetória dessas experiências de
acordo com essas dificuldades e necessidades, e, finalmente, avalia a aprendizagem ocorrida ou
não. Portanto, o professor tem um certo controle sobre aquilo que ele está ensinando, mas não
sobre o que o aluno está aprendendo. Dessa forma, muito mais do que um instrutor e um avaliador,
na Abordagem Comunicativa, o professor assume o papel de condutor, uma espécie de facilitador
de experiências de aprendizagem.

A interação em sala de aula entre os aprendizes de LE entre si e seus professores foram
profundamente modificadas sob a égide da Abordagem Comunicativa. Nesse novo quadro de
relacionamentos, as dinâmicas de grupo, descritas por Ur (1996) adquirem um papel central nos
processos de ensino e aprendizagem.  A autora nos introduz a algumas das diferentes maneiras
pelas quais devem ocorrer intercâmbios durante a aula. Um dos padrões mais comuns constitui-
se em uma evolução do papel de instrutor que o professor desempenhava em metodologias mais
tradicionais. O professor ativa o aluno de alguma forma, mediante uma questão, figura, gesto ou
qualquer outro tipo de ação. Em seguida, o professor recebe algum tipo de resposta do(s)
aluno(s), então fornece alguma informação ao(s) aluno(s) sobre seu desempenho. Também são
comuns dois tipos básicos de interação entre os alunos monitorados pelo professor: pares e
grupos de trabalho, sendo o primeiro mais utilizado do que o segundo, por razões práticas.
Existem ainda situações em que o grupo interage como um todo em si mesmo, ou como um todo
com o professor. Todos esses padrões de interação têm como objetivo básico estimular a
comunicação em sala de aula e podem ocorrer nas diferentes fases das lições inserindo-se nas
diversas atividades envolvidas no desenvolvimento das diferentes habilidades.

Uma outra característica fundamental da Abordagem Comunicativa seria o
desenvolvimento ao mesmo tempo paralelo e integrado das quatro habilidades: ouvir, falar, ler e
escrever na LE. Nesse processo,  uma determinada estrutura é praticada por intermédio de
diferentes habilidades (BYRNE, 1982). Um exemplo dessa abordagem seria a apresentação da
estrutura presente simples dentro de um contexto comunicativo, perguntar e responder sobre
algum tipo de rotina. Após a apresentação, o presente simples a ser utilizado para falar de rotinas
seria praticado por meio de atividades que se organizam de forma a reforçar a estrutura e o uso
da língua inseridos nas quatro habilidades. A integração dessas habilidades é vista como essencial
dentro da Abordagem Comunicativa na medida em que na vida real não existe fala sem escuta,
ou leitura sem escrita, as atividades que trabalham diferentes habilidades integram-se naturalmente,
porque essa integração é intrínseca ao processo comunicativo.

Parece claro, portanto, que na Abordagem Comunicativa o aluno tem um papel ativo
dentro de seu processo de aprendizagem. O aluno contribui e recebe no processo interativo que
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ocorre na sala de aula. Ainda referente ao exemplo mencionado acima, para que o uso da língua
possa ocorrer de maneira significativa, o aluno deve trazer a si mesmo para o contexto educacional,
explicitando suas vivências, construindo a apreendendo significados mutuamente no grupo.

Os materiais didáticos a serem utilizados em sala de aula na qual se pratica a Abordagem
Comunicativa são bastante diversificados, tendo grande importância para o sucesso das atividades
propostas aos alunos. De acordo com Richards (1995), esses materiais se dividem em três
diferentes grupos: materiais baseados em textos, ou livros didáticos, materiais baseados em
tarefas a serem realizadas pelos alunos, e realia, que seriam objetos verdadeiros, tais como
cartazes, louças e miniaturas em geral. Os livros didáticos podem partir de dois pontos: eles
podem ter um programa estrutural em torno do qual se organizam atividades comunicativas ou
podem ser planejados em uma seqüência de funções, na qual são incluídas as estruturas que são
necessárias a essas funções. Já os materiais baseados em tarefas são os jogos, role plays e
simulações que são implementados por meio de livros de exercícios, cartões com pistas ou com
atividades. Normalmente existem dois grupos de materiais para um par de estudantes, cada um
contendo diferentes tipos de informação. Existem ocasiões em que algumas informações
complementam as outras e os pares têm que juntar suas respectivas partes para formar um todo.
Outros trazem dois diferentes papéis a serem assumidos pelos pares. Alguns trazem estruturas a
serem praticadas de maneira interativa.

De acordo com Almeida Filho (2002), nos anos oitenta apareceram no Brasil os primeiros
livros didáticos importados elaborados sobre uma base funcional – comunicativa. Nesse período,
os livros nacionais ainda não haviam incorporado nem os pressupostos nem os procedimentos
dessa abordagem. O autor aponta também para o fato de que só em 1987 a Secretaria de
Educação do Estado de São Paulo publicou uma proposta curricular para o ensino de Língua
Inglesa baseada nas idéias do funcionalismo anteriores a 1979. O que temos presenciado dos
anos noventa em diante foi a implementação da Abordagem Comunicativa nos institutos de
idiomas que utilizam livros didáticos que têm acompanhado a evolução do Estado da Arte do
ensino comunicativa de línguas4 , e por outro lado, uma implementação parcial e fragmentária
desses materiais nas escolas regulares públicas e privadas.

Richards e Rodgers (2002), recuperando os trabalhos de Littlewood (1982) e Johnson
(1982), concordam que o Ensino Comunicativo de Línguas deve ser considerado uma abordagem
e não uma metodologia. Isso porque uma metodologia teria uma abrangência muito mais restrita
do que uma abordagem. Como o Ensino Comunicativo é suficientemente flexível para ser
implementado em qualquer nível de ensino, para todas as idades de alunos, nos mais diversos
contextos de aprendizagem, ele deve ser encarado como uma maneira de lidar com o ensino de
língua e não como um modelo a ser seguido de maneira restrita.

Essa amplitude e flexibilidade de trabalho pedagógico propiciadas pela Abordagem
Comunicativa foram verificadas na prática por Nascente (2000, 2004) nos processos de
observações de aulas e análises de materiais didáticos em um instituto de idiomas da cidade de
São Carlos - SP. As pesquisas realizadas aferiram que os princípios responsáveis pelo fomento
da Competência Comunicativa vinham sendo implementados na referida instituição com o objetivo
de proporcionar aos aprendizes as melhores condições possíveis de aprendizagem de Língua
Inglesa.
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Devemos ressaltar que, como em toda aplicação de Abordagem Comunicativa,
observamos que houve espaços para adaptações e flexibilizações que são próprias dela. Assim,
no contexto no qual essas investigações foram realizadas, alguns dos preceitos básicos expressos
por Morrow (1982) foram sendo gradativamente modificados de acordo com os objetivos
educacionais da instituição. Esses objetivos não mais se restringiam à comunicabilidade em si,
mas se ampliaram para que os indivíduos que nela estudassem fossem capazes de se comunicar
em um inglês que além de compreensível, deveria ser o mais correto possível. Portanto, pudemos
verificar um alto grau de compromisso da escola com a precisão lingüística de seus alunos.

Para fomentar o desenvolvimento de usuários competentes na língua alvo, no caso da
instituição pesquisada, indivíduos com grau universitário de educação, os professores se utilizavam
tanto de insumos reais, oriundos de situações de comunicação verdadeiras, como dos artificiais,
aqueles especialmente criados para a sala de aula de LE. Quanto mais básico o nível, mais os
professores baseavam seu trabalho pedagógico no livro didático e em outros materiais
especialmente criados para o ensino de inglês. Quanto mais alto o nível dos alunos, mais os
professores utilizavam materiais autênticos, tais como filmes, revistas e literatura em geral. Essa
forma de trabalho baseava-se na premissa de que os alunos de nível iniciante até intermediário
precisavam de insumos cuidadosamente graduados para que pudessem atingir um grau razoável
de precisão na língua alvo. Valendo-nos de uma metáfora, seria como ensinar alguém a nadar. O
início desse tipo de aprendizado deve ocorrer em uma piscina, no qual é possível ensinar ao
indivíduo as regras básicas da natação, permitir que ele as pratique, e verificar sua capacidade
de viabilizar seus conhecimentos de forma independente. Dessa maneira, o aluno não correria o
risco de afogar-se, que na situação de aprendizagem de LE se traduziria por traumas causados
por constrangimentos em situações reais de comunicação, ou mesmo fracassos em exames
externos5 , que poderiam levá-lo a desistir de seu processo de aprendizagem.

Passada essa primeira fase, chegar-se-ia ao momento de colocar o indivíduo para nadar
em um rio ou no mar, para que se pudesse perceber se realmente aprendeu a nadar e se é capaz
de “sobreviver” em uma situação em que suas habilidades desenvolvidas ao longo do curso
deveriam ser suficientes para que ele pudesse nadar de forma independente. Assim, quando o
aluno ultrapassa o nível intermediário, seria o momento de deixá-lo nadar no mar, ou seja, ter
contato com a língua alvo da forma que ela se manifesta entre seus falantes nativos.

Dentro dessa perspectiva, as tarefas propostas aos alunos tanto em sala quanto para
lição de casa tinham como objetivos primordiais a produção e a compreensão de interações
lingüísticas ao mesmo tempo precisas e significativas. Conseqüentemente, os erros tanto escritos
quanto orais dos alunos eram corrigidos, não só para eliminá-los do discurso dos mesmos, mas
notadamente para que tomassem consciência de seus erros e encontrassem seus próprios caminhos
para evitá-los e corrigi-los.

No ambiente pesquisado, também a utilização da língua materna deixou de ser um tabu.
Os professores a usavam de forma consciente e proposital com vistas à clarificação de dúvidas,
para explicações e instruções que demorariam muito mais para serem compreendidas se fossem
feitas na língua alvo e ainda para fazer análises contrastivas e evitar a influência da língua materna
no processo de aprendizagem.

Devemos acrescentar ainda que, dentro dessa proposta de implementação da Abordagem
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Comunicativa, os professores eram de fato condutores conscientes do processo de aprendizagem
de seus alunos, apesar seguirem programas mínimos a serem desenvolvidos em cada nível.

Também no que concerne aos materiais didáticos, podemos afirmar que no contexto
educacional pesquisado foi observada uma constante preocupação em acompanhar a evolução
e os desdobramentos da Abordagem Comunicativa. Essa preocupação não se restringia aos
livros didáticos em si, obrigatórios para todos os níveis, mas se estendia aos materiais de apoio,
tais como vídeos, jogos, materiais de áudio e livros de leitura.

Os professores eram constantemente instruídos a diversificar as suas aulas, utilizando-se
de uma variada gama de materiais que a escola possuía. A idéia por trás dessa orientação se
originava na óbvia necessidade de complementar o livro didático, pois nenhum deles poderia
fornecer todo o insumo necessário para o desenvolvimento dos alunos em um determinado nível,
por melhor que fosse. A coordenação pedagógica acreditava ainda que o trabalho com vídeo e
livros de leitura era essencial tanto do ponto de vista da motivação, isto é, quanto mais variada a
aula mais interessante ela seria, como do ponto de vista do fomento de determinadas habilidades,
tais como a de compreensão auditiva ou a de leitura. Assim, todos os níveis além de contarem
com um livro didático obrigatório, constituído de um volume para ser utilizado em sala e outro
para as lições de casa, também contavam com vídeos específicos para aquele nível e um livro de
leitura a ser trabalhado durante o semestre.

As pesquisas realizadas por Nascente (2000, 2004) confirmaram assim a aplicabilidade
dos preceitos básicos da Abordagem Comunicativa. Essa aplicabilidade só pareceu possível
pelo princípio flexibilizador que esses preceitos trazem em si. Explicando melhor, ficou claro que
cada instituição e seus professores devem conhecer os princípios norteadores da Abordagem
Comunicativa para que possam extrair deles o que têm de melhor, a sua adaptabilidade a diferentes
contextos e objetivos educacionais. A longevidade da Abordagem Comunicativa, a nosso ver,
também se deve a essa sua possibilidade de adaptação. Se em seus primórdios, por exemplo, o
ensino da gramática ficou relegado a um segundo plano, posteriormente uma ênfase moderada
nesse ensino foi retomada sem que o objetivo maior, o fomento da Competência Comunicativa,
fosse perdido de vista. Temos também a perspectiva de abrigar sob a Abordagem Comunicativa
novas formas de ensino baseadas em pesquisas sobre, por exemplo, canais de percepção,
estilos de aprendizagem, inteligência múltiplas, e ainda ênfases em determinados sistemas e
habilidades, tais como, léxico e leitura.

Portanto, retomando o início do nosso artigo, o conhecimento e aprofundamento por
parte dos profissionais que se dedicam ao ensino de LE na Abordagem Comunicativa nos parecem
ao mesmo tempo fundamentais e muito promissores para que cada vez se ensine e se aprenda
LE de maneira mais eficiente, duradoura e, notadamente, significativa.

The communicative approach: flexibility and adaptation in the multiple ways of learning and teaching
foreign languages

ABSTRACT: This article consists of a historical synthesis of the communicative approach
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development to the teaching of foreign languages. Therefore, its objective is to clarify practionairs
and future teachers about the principles which have been underpinning the practice of this approch.
It aimes, as well, at demonstrating how this approach raises possibilities of flexibility and adaptation
according to the different contexts in which it may be implemented. Coherent to this proposal,
some fundamental concepts are discussed, among them, it should be emphasized the concept of
communicative competence, which refers to the creation of minimal learning conditions which
enhance learners ability to communicate in the target language in a diversity of situations. We
discuss also the changes in the roles of teachers and students in their classrooms, the treatment
given to errors, the interaction patterns and the teaching materials, which were necessary to the
practice of this approch. In this new paradigm, the communicative teaching had to expand itself
in order to shelter the structural and the functional dimentions of the language. This approximation
has been giving to teachers the power of taking real decisions about their pedagogical work,
because only they are able to carry out each of these dimensions according to the teaching
processes they are managing.

KEY WORDS: Teaching; learning; foreign language; communication.
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INSPEÇÃO EM PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO
UTILIZANDO MÉTODOS DE MORFOLOGIA MATEMÁTICA
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Emerson Carlos PEDRINO²

Dorival Marcos MILANI³

RESUMO: O objetivo deste trabalho de conclusão foi desenvolver um software utilizando o
Matlab 6.0 da Mathworks para inspeção em placas de circuito impresso utilizando operadores
básicos de morfologia matemática clássicos; como exemplo, citam-se: dilatação e erosão binária.
Imagens em níveis de cinza são lidas pelo software e convertidas em imagens binárias; em seguida
são realizados processos de iterações sucessivas de operadores de dilatação, erosão, abertura
e fechamento morfológicos, que são aplicados às imagens de entrada contendo o circuito impresso
a ser inspecionado, assim, é possível detectar, por meio de análise automatizada de imagens,
possíveis problemas ou falhas nas trilhas e ilhas constituintes do impresso, que são os elementos
condutores constituintes de uma placa. Foram realizadas simulações com diversas placas de
circuitos impressos e através deste processo foi possível verificar de forma automatizada falhas
nas trilhas de placas que continham esse problema supracitado. A justificativa de se utilizar tal
processamento está ligada à automatização do processo em si e a incapacidade do ser humano
de detectar possíveis falhas a olho nu. Com a utilização das técnicas de morfologia matemática
no processamento das imagens contendo os impressos foi possível realizar de forma satisfatória
um controle de qualidade por meio de inspeção visual em placas de circuito impresso após o
processamento automático do software criado. Através dessa abordagem, foi possível detectar
de forma precisa e rápida problemas nessas placas, aumentando-se também a qualidade do
processo de verificação.

PALAVRAS-CHAVE: Morfologia matemática; erosão; dilatação; elemento estruturante.

Introdução

As técnicas de processamento digital de imagens têm como principais objetivos a melhoria
de imagens para fins de interpretação humana, o processamento de imagens por meio de
interpretação automatizada (visão de máquina) e a compressão de imagens para propósitos de
armazenamento e transmissão.

Um dos grandes problemas em processamento e análise de imagens se refere à extração
dos componentes de interesse contidos na cena original de uma imagem. Uma ferramenta para a
extração de componentes de imagens que é útil na representação e descrição de formas é a
morfologia matemática.
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Uma das áreas de aplicação do processamento digital de imagens é a área de automação.
Como exemplo, pode-se citar a utilização do processamento de imagem digital na automação
de máquinas industriais para propósitos de controle de qualidade por meio de inspeção visual.

O objetivo deste trabalho de conclusão foi desenvolver um software utilizando o programa
Matlab Release 12 da Mathworks  para inspeção de placas de circuito impresso utilizando
métodos de morfologia matemática. Através do programa desenvolvido, é possível realizar
operações morfológicas em imagens de placas de circuito impresso para detecção de falhas em
trilhas e ilhas dessas placas, facilitando-se, assim o processo de inspeção visual e gerando
resultados mais precisos e confiáveis. O software desenvolvido demonstrou ser uma alternativa
viável e eficiente no uso a que se propôs.

Morfologia Matemática

A morfologia matemática é uma ferramenta para a extração de componentes de imagens
que sejam úteis na representação e descrição da forma de uma região como fronteiras e contornos.
É uma ciência relativamente recente, pois só os computadores digitais permitiram seu uso
amplamente na prática. Por outro lado, os matemáticos a consideram  parte da teoria de conjuntos,
que é uma área já bastante estudada.

A idéia da morfologia matemática é que uma imagem é constituída por um conjunto de
pixels (elementos de imagem) que são reunidos em grupos formando uma estrutura bidimensional
(forma). Portanto, certas operações matemáticas neste conjunto de pixels podem ser utilizadas
para ressaltar aspectos específicos de formas, permitindo-se assim que sejam contadas ou
reconhecidas.

O princípio básico da morfologia matemática consiste em extrair informações relativas à
geometria e à topologia de um conjunto desconhecido (imagem original), a partir de transformações
de formas realizadas através dos operadores morfológicos elementares básicos: dilatação e
erosão.

Elemento Estruturante

A grande potencialidade da morfologia matemática reside na palavra, elemento
estruturante.

O elemento estruturante é um conjunto completamente definido e conhecido, que é
comparado a partir de uma transformação, ao conjunto desconhecido da imagem. O seu formato
e tamanho possibilitam testar e quantificar de que maneira ele está ou não  contido numa dada
imagem. Marcando as posições onde o elemento estruturante se inclui totalmente na imagem,
tem-se uma primeira resposta sobre a estrutura geométrica dessa imagem. Mudando-se o elemento
estruturante, obtêm-se  outras respostas sobre a estrutura geométrica da mesma. O tipo e a
natureza da informação extraída depende necessariamente do tipo de elemento estruturante
utilizado e do tipo de imagem estudada.
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Imagem binária

Em uma imagem binária, o conjunto de todos pixels pretos é uma descrição completa
dessa imagem. Tais conjuntos são membros do espaço bidimensinal de números inteiros Z2.
Cada elemento dessa imagem consiste de um vetor bidimensional, cujas coordenadas são as
coordenadas (x,y) dos pixels pretos da imagem. Na Figura 1 , pode-se ver um exemplo de uma
imagem binária representada por seu sistema de coordenadas.

Figura 1: Descrição de uma imagem binária através do conjunto formado por seu sistema de coordenadas.

Erosão

A erosão de um conjunto A por um conjunto B, ambos pertencentes a Z2, denotada por
A È B, é definida como:

A È B = { x | (B)x  ⊆ A } (1).

A erosão de um conjunto A por um elemento estruturante B é o conjunto de todos os
pontos x tais que B, quando transladado por x, fique contido em A.

O processo de erosão faz com que o objeto fique com um tamanho menor se comparado
ao tamanho original. Na Figura 2 adaptada de Pedrino, (2003),  pode-se constatar mais um
exemplo de erosão.
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Figura 2: Efeito da Erosão.

Dilatação

Tomando-se A e B como conjunto de Z2 e ∅ como conjunto vazio, define-se a dilatação
de A por B, denotada por A ⊕ B , como:

A ⊕ B = {x|(B) x  ∩ A ≠ ∅}  (2).

O processo de dilatação começa na obtenção da reflexão de B em torno de sua origem,
seguido da translação dessa reflexão por x=(x1 , x2).

A dilatação de A por B é então o conjunto de todos os deslocamentos x tais que A e B
sobreponham-se em pelo menos um elemento não nulo.

O processo de dilatação, em geral, faz com que o objeto dilate e aumente de tamanho. Na Figura 3,
adaptada de Pedrino (2003), pode-se verificar o exemplo de dilatação.

Figura 3: Efeito da Dilatação.
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Abertura

A abertura de um conjunto A por um elemento estruturante B, denotada por A ? B, é
definida como:

A ? B = (A È B) ⊕ B   (3).

Assim como se pode verificar na Figura 4, adaptada de Pedrino (2003), o processo de
abertura, em geral, suaviza  o contorno de uma imagem, quebra istmos estreitos e elimina pequenas
proeminências.

Figura 4: Efeito do processo.

Fechamento

O fechamento de um conjunto A por um elemento estruturante B, denotado por A • B, é
definido como:

A • B = (A ⊕ B) È B (4).

Pode-se verificar na Figura 5 adaptada de Pedrino, (2003), que o processo de fechamento
suaviza contornos, funde pequenas quebras, alargas golfos estreitos, elimina pequenos orifícios e
preenche gaps no contorno.
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Figura 5: Efeito do processo de Fechamento morfológico (adaptado de PEDRINO, 2003).

Esqueleto

O esqueleto de um conjunto (região) A pode ser expresso em termos de erosões e
aberturas.

Na Figura 6, tem-se a apresentação de uma imagem com a aplicação do processo de

esqueletização.

Figura 6: Aplicação do processo de esqueletização na imagem A.

Metodologia

Através das operações da morfologia matemática,  construiu-se um algoritmo para
inspeção do controle visual em placas de circuitos impressos utilizando o software MATLAB da
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MATWORKS.
Através da digitalização da imagem da placa de circuito impresso no computador, o

programa fez com que  falhas nas trilhas da placa fossem destacadas visualmente na própria
imagem digitalizada após o seu processamento.

O Algoritmo implementado se processa da seguinte maneira: ele irá executar um
processamento baseado em forma sobre a imagem original e destacar  falhas de rompimentos
das trilhas, através de operações sucessivas de dilatação, erosão, abertura e fechamento
morfológico.

Através da erosão inicial da imagem original, as falhas serão ampliadas; em seguida, o
fechamento seguido da erosão da imagem original, preencherá falhas (processo de fechamento)
e reduzirá o tamanho da imagem processada, igualando-se esta com a imagem da erosão inicial.

Com a subtração da imagem do fechamento, seguida da erosão pela imagem da erosão
inicial e através da dilatação da imagem extraída somada à imagem original, serão destacadas as
falhas presentes na placa.

Também, propõe-se um segundo método para a solução do problema. Este extrai o
esqueleto da imagem original e realiza um processo de dilatação, obtendo-se assim a posição do
rompimento da trilha da placa.

Resultados e discussão

A implementação foi  realizada no MATLAB sob o valor numérico de intensidade 1
representando a cor branca e o valor 0 representando a cor preta.

Para o elemento estruturante foi desenvolvido um algoritmo com uma única dimensão de
matriz do elemento estruturante, uma matriz de tamanho padronizado, assim pôde-se trabalhar
com qualquer tamanho menor ou formato de elemento estruturante, considerando-se o valor 0
para os demais elementos sobressalentes da matriz única.
Facilitou-se assim a manipulação dos elementos estruturantes dentro da matriz e  a origem do elemento
estruturante foi fixada sobre o elemento central da matriz original contendo a imagem (ver exemplo na figura
7).

Figura 7: (a) elemento estruturante com sua origem, (b) adaptação do elemento estruturante na matriz
padronizada.

Foram desenvolvidos  algoritmos para erosão, dilatação, abertura e fechamento, onde  seus resultados
podem ser visualizados nas Figuras 8,9,10 e 11, respectivamente.
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Figura 8: Erosão binária Fase 3.

Figura 9: Dilatação binária.
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Figura 10: Abertura binária.

Figura 11: Fechamento binário.
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 A seguir, apresenta-se o  algoritmo proposto, o qual destacará a falha da trilha da placa
de circuito impresso. Para essas implementações, o elemento estruturante utilizado foi uma matriz
de dimensão 3x3 com todos os elementos iguais a um, ou seja, um quadrado de dimensão 3x3.

%PROGRAMA PLACA CIRCUITO IMPRESSO
aa=imread(‘trilha5.bmp’);
aaa=not(aa);
a=double(aaa);
erosao = bwmorph(a,’erode’,1);
erosao = double(erosao);
fechamento = bwmorph(a,’close’,2); %fechando as falhas nas trilhas
fechamento = double(fechamento);
erosao_2 = bwmorph(fechamento,’erode’); %retornando tamanho trilha
erosao_2 = double(erosao_2);
sub = erosao_2 - erosao; %extraindo componente da imagem (falha expandida)
dilatacao = bwmorph(sub,’dilate’,3); %aumentando os componentes extraidos
dilatacao = double(dilatacao);
resultado = dilatacao + a; %adicionando os componentes extraidos a imagem
subplot(3,3,1);
imshow(a);
title (‘IMAGEM’);
subplot(3,3,2);
imshow(erosao);
title (‘EROSAO’);
subplot(3,3,3);
imshow(fechamento);
title (‘FECHAMENTO’);
subplot(3,3,4);
imshow(erosao_2);
title (‘EROSAO_2’);
subplot(3,3,5);
imshow(sub);
title (‘EROSAO_2 - EROSAO’);
subplot(3,3,6);
imshow(dilatacao);
title (‘DILATAÇAO’);
subplot(3,3,7);
imshow(resultado);
title (‘DILATAÇAO + IMAGEM’);

O resultado da implemetação  final do algoritmo para inspeção de placas de circuito impresso
está demonstrado na figura 12.
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Figura 12: Implementação do programa Placa circuito impresso demonstrado passo a passo.

A seguir é possível ver o resultado da implemetação  final do algoritmo para inspeção de
placas de circuito impresso na figura 13. Pode-se observar o destaque das falhas dos rompimentos
das trilhas de circuito impresso, onde  são apontadas 4 falhas.



Multiciência, São Carlos, 7: 173-187, 2006       179

INSPEÇÃO EM PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO UTILIZANDO MÉTODOS DE MORFOLOGIA MATEMÁTICA

Figura 13: Implementação do programa da Placa do circuito impresso.

Apresenta-se a seguir o segundo método proposto para a solução do problema, utilizando
o processo de esqueletização:

%PROGRAMA PLACA CIRCUITO 2
aa=imread(‘trilha2.bmp’);
aaa=not(aa);
a=double(aaa);
esqueleto=bwmorph(a,’skel’,1);
esqueleto=double(esqueleto);
fechamento=bwmorph(esqueleto,’dilate’,2);
fechamento=double(fechamento);
subplot(2,2,1);
imshow(a);
title(‘IMAGEM’);
subplot(2,2,2);
imshow(esqueleto);
title(‘ESQUELETO’);
subplot(2,2,3);
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imshow(fechamento);
title(‘FECHAMENTO’);

O resultado da segunda implementação utilizando o processo de esqueleto é demonstrado na
figura 14, na qual se pôde verificar 4 falhas  nas trilhas da placa sob consideração.

Figura 14: Implementação do programa Placa circuito impresso 2.

Considerações finais

Na manipulação dos ensaios do algoritmo da solução do problema, foram obtidos
excelentes resultados, conseguindo-se, assim, obter a verificação das falhas nas placas com
sucesso. Foi verificado que para placas com trilhas muito finas, o primeiro processo de erosão
elimina as mesmas.  Portando, haverá a necessidade, neste caso, de escolher um elemento
estruturante de dimensão e forma apropriada.

Quanto aos ensaios da segunda solução sugerida, também foram obtidos excelentes
resultados, podendo-se realizar a verificação das falhas das trilhas com sucesso. Foi possível
verificar que, em placas com trilhas muito próximas, as trilhas se juntam. Para a solução desse
problema, haverá a necessidade de um acerto na escolha do elemento estruturante utilizado no
processo de dilatação.

Assim, o software desenvolvido demonstrou ser uma alternativa viável, precisa e eficiente
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no processo de se determinar falhas em placas de circuito impresso, reduzindo-se assim os
tempos de verificação e aumentando-se a confiabilidade do processo por meio de inspeção
visual auxiliada por computador.

Printed circuit board inspection using methods of binary mathematical morphology

ABSTRACT: The objective of this conclusion work was to develop a software using Matlab 6.0
of Mathworks for inspection in printed circuit boards using basic operators of mathematical
morphology, for example, dilation and erosion. Images in gray levels are read by the software
and transformed into binary images, after this, occur processes of successive iterations of the
dilation operators, erosion, opening and morphologic closing, applied to the original images that
comprise the printed circuit boards to be inspected, thus, it will be possible to detect by means of
morphological analysis of images, possible problems or faults in those boards. Simulations with
diverse boards had been carried and through this process it was possible to verify by automatized
form imperfections in the tracks of boards that contained this above-mentioned problem.  The
justification for using such processing is the automatization of the process in itself and the incapacity
of the human being to detect possible imperfections by rough estimate. With the use of the
techniques of mathematical morphology in the processing of those images was possible to improve
the quality control by means of visual inspection in printed circuit boards after the automatic
processing with the software developed. Through this technique it was possible to detect fast and
by accurate means, problems in those boards, increasing the quality of the verification process.

KEY WORDS: Mathematical morphology; erosion; dilation; structuring element.
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RESUMO: O objetivo do presente estudo foi verificar o sistema de reprodução de duas espécies
vegetais de interesse para a indústria química/farmacêutica, crescendo em áreas de reflorestamento
urbano na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo: Cassia leptophylla Vog. (falso-barbatimão,
família Leguminosae - Caesalpinoidea) e Lantana camara L. (cambará, família Verbenaceae).
Foram realizadas análises da morfologia de suas flores, do seu sistema de compatibilidade e do
seu sistema de polinização, através de testes reprodutivos e observações naturalísticas. As duas
espécies vegetais são auto-incompatíveis, ou seja, não conseguem se reproduzir na ausência de
agentes transportadores de pólen. O falso-barbatimão tem suas flores visitadas por abelhas
grandes, enquanto que as flores do cambará são visitadas por borboletas, principalmente. Esses
insetos atuam como agentes de polinização cruzada, sendo fundamentais para a produção de
sementes nos vegetais estudados. Tanto o falso-barbatimão como o cambará se revelaram
importantes integrantes de áreas de reflorestamento, onde contribuem para o aumento da
biodiversidade local de insetos. Tais agentes polinizadores, particularmente mamangavas e
borboletas, devem ter suas populações manejadas em áreas de produção dessas plantas úteis.

PALAVRAS-CHAVE: Polinização; sistema de compatibilidade; produção vegetal; sudeste
brasileiro; plantas úteis.

Introdução

No Brasil, o número de estudos sobre a reprodução de vegetais cultivados ainda é
incipiente (FIGUEIREDO, 2000). Porém, tais estudos são fundamentais para o manejo de
plantas úteis, tais como as de interesse para a indústria química/farmacêutica. Cerca de 1/3 das
plantas cultiváveis depende de polinização para produção de frutos e sementes, porém só
recentemente está sendo verificado que o declínio da diversidade de animais polinizadores gera
preocupantes reflexos na produção vegetal (BUCHMANN & NABHAN, 1996;
CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY, 2005).

O falso-barbatimão (Cassia leptophylla Vog.) pertence à família Leguminosae -
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Caesalpinoideae e é nativa do Brasil, principalmente encontrada nas matas de pinhais da região
sul, e desenvolvendo-se bem sob cultivo (LORENZI & MATOS, 2003). Tem porte arbustivo-
arbóreo, variando de 4-6 m de altura. Em São Carlos, a espécie é encontrada em áreas urbanas,
compondo áreas de reflorestamento e praças. Essa espécie apresenta diversos compostos,
principalmente alcalóides, de interesse para a indústria química/farmacêutica (ALEXANDRE-
MOREIRA et al., 2003).

O falso-barbatimão é uma espécie muito ornamental, com folhas compostas de 8 a 12
pares de folíolos e flores amarelas dispostas em feixes nas pontas dos galhos. Os frutos são
longas vagens indeiscentes de 17 a 25 cm de comprimento, cilíndricas, pretas quando maduras,
contendo sementes achatadas enfileiradas numa polpa de sabor adocicado, porém desagradável.
O falso-barbatimão floresce em buquês, nos meses de novembro a janeiro. Os frutos em favas
amadurecem em junho e julho. É planta de folhas perenes (perenifólia) e desenvolve-se a pleno
sol em regiões de altitude  (LORENZI & MATOS, 2003).

Cassia leptophylla é utilizada em áreas de reflorestamento para fazer uma recuperação
do solo degradado, uma vez que conseguem repor nitrogênio no solo. A polpa, folhas, flores e
frutos têm sido utilizados em medicina tradicional como laxante (LORENZI & MATOS, 2003).

A Lantana camara L., família Verbenaceae, é originária das Américas Central e do Sul,
presente também na África Ocidental, Ásia e Austrália (WATANABE, 2005). Conhecida
popularmente como cambará, é empregada contra tosses, gripes e resfriados (BALBACH,
1986). Caracteriza-se por forma arbustiva bastante ramificada, com altura entre 1,5 e 3m, caule
quadrangular, liso ou esparsamente aculeado e rugoso quando adulto. Possui folhas opostas,
ásperas, de margem serrilhada e nervuras proeminentes na face interior. Vegeta normalmente em
solos de média fertilidade, campos abertos e argilosos: vassourais, capoeiras, cafezais e pastagens
(LORENZI, 2000). Em estado selvagem a Lantana camara é uma planta invasora de pastagens,
culturas de palmeiras, coco, café e algodão. Suas folhas e sementes são tóxicas para o gado,
que quando as ingerem, apresentam distúrbios gastrintestinais e fotossensibilização (BRITO et
al., 2004).

O cambará é uma planta de interesse tanto farmacobotânico quanto agronômico, sendo
cultivada como ornamental pelas suas inflorescências em capítulos, com flores de corola amarela,
amarelo-laranja e vermelha (LORENZI & SOUZA, 1995). No Brasil, ocorre nos Estados do
Amazonas, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Suas folhas verdes contêm alcalóides (lantanina, lantadene
A e lantadene B), que caso ingeridos podem causar náuseas, vômitos, diarréia, fraqueza, letargia,
cianose e fotossensibilização, sendo considerada tóxica aos animais bovinos (LORENZI, 2000).
Também se verificou sua eficácia em repelir o mosquito Aedes, importante transmissor de doenças
(DUA et al., 2003).

O objetivo do presente estudo foi verificar os sistemas de reprodução do falso-barbatimão
e do cambará em uma área de reflorestamento urbano presente na cidade de São Carlos (SP),
através da análise de suas morfologias florais, dos seus sistemas de compatibilidade e dos seus
sistemas de polinização.
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Materiais e métodos

Foram estudados dois indivíduos de Cassia leptophylla, um deles presente em uma
área de reflorestamento às margens do córrego Santa Maria Madalena, e outro em uma praça
pouco arborizada localizada no interior de um condomínio residencial. Ambos os locais estão
localizados na cidade de São Carlos (SP). Também dois indivíduos de Lantana camara foram
estudados na área de reflorestamento do córrego Santa Maria Madalena.

A morfologia floral foi estudada com flores coletadas e armazenadas em álcool 70%. O
sistema de compatibilidade foi verificado através do isolamento em sacos de papel vegetal de
botões florais. Um número semelhante de flores foi marcado para controle e deixado sob condições
naturais de polinização.

Os visitantes florais foram observados sem a interferência dos pesquisadores, sendo
descrito seus comportamentos nas flores.

Resultados e discussão

Cassia leptophylla

A reprodução do falso-barbatimão não é conhecida até o presente momento. Estudos
realizados com o gênero Cassia revelam polinização por abelhas (SOUZA et al., 1996). No
presente estudo, verificou-se que em condições naturais de polinização, foram formados 38
frutos de 176 flores marcadas. As flores ensacadas não produziram frutos, indicando que esta
espécie não é auto-polinizada e, muito provavelmente, é auto-incompatível.

Em 12 horas de observações (seis horas em cada planta), foram registradas apenas
visitas de abelhas (Tabela 1, Figura 1). Portanto, o sistema de polinização do falso-barbatimão
é a melitofilia.

Através da análise do comportamento das diversas espécies visitantes das flores, e em
análise ao microscópio estereoscópico de um indivíduo capturado, verificou-se que as
mamangavas (Xylocopa sp.) constituem-se o principal polinizador do falso-barbatimão, uma
vez que carregam consigo grande quantidade de pólen aderido no corpo e toca os órgãos
sexuais das flores. As abelhas exibem o comportamento de vibração para coleta do pólen das
anteras.

Tabela 1: Testes para verificar o sistema de compatibilidade do falso-barbatimão.
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Figura 1: Freqüência de visitantes florais no falso-barbatimão (Cassia leptophylla) em um reflorestamento
urbano. São Carlos, SP.

Lantana camara

O cambará não tem autopolinização espontânea e possivelmente é auto-incompatível,
pois os botões florais isolados não formaram frutos e sementes, enquanto que os botões que
haviam sido marcados e permaneceram expostos à polinização natural produziram frutos e
sementes.

No ambiente de reflorestamento estudado, a grande maioria dos polinizadores são
borboletas, que procuram pela planta nos horários mais quentes do dia, entre as 11h30 e 13h
(Figura 2). Além das borboletas, visitam as flores diversas espécies de abelhas e vespas. Estes
resultados são semelhantes aos verificados em outros estudos (ANDERSSON & DOBSON,
2003; GOULSON & DERWENT, 2004). WATANABE (2005) cita que o cambará é polinizado
também por beija-flores. No presente estudo, visitas de beija-flores às flores de cambará não
foram observadas, possivelmente devido às plantas estarem presentes em uma área aberta,
onde a exposição dessas aves a eventuais predadores é maior. Os pássaros que visitaram as
plantas se alimentam dos frutos, sendo importantes na dispersão das sementes do cambará.
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Figura 2: Freqüência de visitantes florais no cambará (Lantana camara) em um reflorestamento urbano.
São Carlos, SP.

Conclusões

Conclui-se que a Cassia leptophylla é polinizada por mamangavas e abelhas grandes.
A polinização natural contribuiu para que praticamente a metade (45%) das flores produza
frutos e sementes. Outros estudos mostraram que a abelha Apis mellifera visita as flores do
falso-barbatimão no período da manhã, quase sempre apresentando o pico de coleta entre 9h e
10h (MALERBO-SOUZA et al., 1998). No presente estudo, constatou-se que as visitas florais
ocorrem principalmente no início da manhã.

Lantana camara é bastante visitada nos horários mais quentes do dia. Concluiu-se
também que a presença de animais polinizadores e pássaros que comem os frutos são
fundamentais para a dispersão de sementes da mesma.

Talvez pela falta de proteção contra predadores naturais de seus polinizadores, visto
que neste tipo de ambiente a planta se encontra em campo aberto, o número e a diversidade dos
visitantes florais do falso-barbatimão e do cambará poderão ser ainda maior em áreas mais
antigas de reflorestamento. MURALI (1993) encontrou diferenças de formação de frutos e
sementes em uma espécie de Cássia na Índia, crescendo em diferentes hábitats. De qualquer
forma, em áreas onde ocorreu desmatamento, um grande problema atual que reduz a
biodiversidade, o falso-barbatimão e o cambará poderão ser ótimas opções para o
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reflorestamento, uma vez que podem sustentar abelhas e borboletas, importantes para a polinização
de outras espécies vegetais e também de plantas utilizadas na agricultura. TOWNSEND &
LEVEY (2005) verificaram que o cambará é importante na sustentação de visitantes florais em
corredores ecológicos entre fragmentos florestais.

Em áreas de plantio do falso-barbatimão e do cambará, a fim de fornecer matéria-prima
para a indústria química-farmacêutica, o manejo das populações de mamangavas e de borboletas
deve ser realizado para permitir a adequada reprodução dos vegetais.
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Reproduction of two plant species with interest to the chemical/pharmaceutical industry: Cassia
leptophylla (Leguminosae - Caesalpinoidea) and Lantana camara (Verbenaceae)

ABSTRACT: The objective of the present study was verify the reproductive system of two plant

species with interest to the chemical/pharmaceutical industry, growing in urban reforestation areas

in São Carlos, state of São Paulo: Cassia leptophylla Vog. (“falso-barbatimão”, family

Leguminosae - Caesalpinoidea) and Lantana camara L. (“cambará”, family Verbenaceae).

Analysis of their flower morphology, compatibility system, and pollination system were done

through reproductive tests and naturalistic observations. Both plant species are self-incompatible,

that is, they did not reproduce without pollen-carrying agents. The falso-barbatimão has its

flowers visited by big bees, while the flowers of cambará are visited mainly by butterflies. These

insects act as agents of cross pollination, being of importance to seed set of the plants studied.

Falso-barbatimão and cambará are important components of reforestation areas, where they

contribute to the increase of local insect biodiversity. Such pollination agents, mainly bumblebees

and butterflies, must to have management of their populations in areas of production of these

useful plants.

KEY WORDS: Pollination; compatibility system; plant production; southeastern Brazil; useful
plants.
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ALTERAÇÕES HISTOPATOLÓGICAS PROVOCADAS PELO
DIAZEPAM DURANTE O DESENVOLVIMENTO

EMBRIONÁRIO DE RATOS
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RESUMO: Ratas prenhes da raça Sprague-Dawley, provenientes de nosso laboratório,
receberam injeções subcutâneas diárias de 10 mg de diazepam para cada kg de peso corpóreo.
Os filhotes foram decapitados (ver resultados) e tiveram o baço, cérebro, coração, fígado,
pulmões e rins removidos logo em seguida. Os resultados foram comparados com os do grupo
Controle e foi constatado o aparecimento de alterações histopatológicas.

PALAVRAS-CHAVE: Diazepam; estudos  histopatológicos; desenvolvimento embrionário.

Introdução

Até a década de 40, acreditava-se que os embriões humanos eram protegidos dos
agentes ambientais pelas membranas fetais, paredes abdominais e útero materno. No entanto,
em 1941, GREGG apresentou a primeira evidência de que um agente ambiental, no caso o vírus
da rubéola, poderia produzir anomalias congênitas, caso estivesse presente durante os estágios
críticos do desenvolvimento do olho.

Contudo, foram as observações de Lens (1961) e McBride (1961) que chamaram a
atenção sobre o papel dos medicamentos na etiologia das malformações congênitas. Segundo
Persuad (1979), estima-se que quase 10% das anomalias que ocorrem no desenvolvimento
embrionário humano resultam da ação de medicamentos, viroses, bactérias, protozoários e outros
fatores ambientais.

Estudos realizados, num grande número de experimentos, mostraram que a exposição
de fêmeas prenhes aos compostos benzodiazepínicos podem resultar em alterações neurológicas
(SIMMONS et al., 1984a;  KELLONG & RETELL, 1986; ROTHE & LANGER, 1988;
MILLOR et al, 1989), fisiológicas (SIMMONS et al., 1984b) e comportamentais (GAI &
GRIMM, 1982; KELLONG et al, 1986; MARCZYNSKI & URBANCIC, 1988; CAGIANO
et al., 1990).

Os medicamentos que possuem ação sedativa, hipnótica ou ansiolítica são os mais
consumidos pela população nos países desenvolvidos. Um grande número de mulheres
potencialmente expostas ao risco de gravidez, ou mesmo aquelas que já se encontram grávidas,
ingerem esses medicamentos. Blinick e colaboradores (1976), num estudo epidemiológico sobre
malformações embrionárias, demostraram que um número apreciável de mulheres haviam tomado
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algum medicamento no início da gestação. Desde que o diazepam é um dos medicamentos mais
consumidos no mundo, existe o perigo de muitas mulheres  ingeri-lo sem estar conscientes de
uma gravidez inicial, no dizer de Sutton & Hinderliter (1990).

Estudos executados em embriões de galinha demonstraram que o diazepam é capaz de
induzir a ocorrência de defeitos no tubo neural, quando presente no meio de cultura numa
concentração de 400 mg/ml por um período de seis horas (NOGELE  et al, 1989). Segundo
Schlumpt e colaboradores (1988), quando o diazepam é utilizado no período pré-natal, ele
promove uma depressão persistente da resposta imunológica do tipo celular.

Breen & Stenchever (1992) perceberam o aparecimento de algumas alterações em
culturas de células de fibroblastos humanos, quando o diazepam foi adicionado em concentrações
variáveis ao meio de cultura. Ficou demonstrado que concentrações de 1 mg/ml de diazepam
foram suficientes para causar deformidades nos elementos membranosos das células.

Deve-se ressaltar, ainda, a ação desse medicamento sobre o sistema nervoso central
(SNC) do feto; além do que, o diazepam pode ser detectado em níveis variados de concentração
no pulmão, coração e fígado. O que nos leva a pensar na possibilidade desse medicamento
comprometer as variáveis usadas no perfil biofísico fetal (VAN PETTEN, 1975; SCRINIVASAN,
1985; DeLUCIA & PLANETA, 1991).

Segundo Andrada-Martínez e colaboradores (1993), o diazepam é capaz de produzir
alterações histológicas no cérebro, principalmente nas células do cerebelo de ratos de ambos os
sexos. Em outro estudo, foi demonstrado que o fármaco pode promover modificações histológicas
nas células do tecido epitelial de ratos machos (RAMOS-AVILA et al., 1993). Márquez-Orozco
e colaboradores (1993), demonstraram que o diazepam pode levar a uma má-formação da tíbia
de fetos de ratos, cujas fêmeas foram expostas ao diazepam durante o período gestacional.

Usando células embrionárias primárias precursoras de fibroblastos de hamster em meio
de cultura, na presença de diazepam, Natarajan e colaboradores (1993), encontraram aneuploidias
em processos de mitose, mostrando uma correlação direta entre o número de aneuploidias e as
doses utilizadas do fármaco nos ensaios.

O objetivo primordial deste trabalho é estudar a ação do diazepam no que diz respeito
às possíveis alterações histopatológicas nos tecidos fetais.

Material e métodos

Ratos albinos (machos e fêmeas) da linhagem Sprague-Dawley foram colocados para
acasalar após terem completado 3 meses de vida. Quando foram encontrados espermatozóides
no fluido vaginal, as fêmeas foram dadas como prenhes e separadas dos machos. Elas receberam
diazepam, através de injeções subcutâneas, numa concentração de 10 mg/kg de peso corpóreo
(grupo A). Enquanto as fêmeas prenhes do grupo Controle (grupo B) receberam cloreto de
sódio 0,9%, também por meio de injeções subcutâneas. Tanto as fêmeas do grupo A, como as
do grupo B receberam diazepam e cloreto de sódio, respectivamente, durante todo o período
gestacional; as ratas no biotério tiveram um ritmo biológico de 12 horas de claro e 12 horas de
escuro, uma temperatura ambiente média de 25°C, e receberam água e ração à vontade. Elas
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eram pesadas a cada dois dias, durante a gestação, para a avaliação do ganho de peso.
Após o nascimento, os filhotes foram sacrificados, utilizando-se vapores de dióxido de

carbono, e logo em seguida, tiveram os seguintes órgãos retirados para análise histológica: baço,
cérebro, coração, fígado, pulmões e rins.

Na preparação dos cortes histológicos, seguiu-se a rotina laboratorial com fixação em
formol a 10%, desidratação pelo álcool etílico, diafanização pelo xilol e inclusão em parafina. Os
cortes foram montados em lâminas, desparafinados, hidratados, e, posteriormente, as lâminas
foram coradas com hematoxilina/eosina. A seguir, os cortes passaram por nova desidratação e
clarificação pelo xilol; a montagem da lâmina foi realizada com resina sintética do tipo Permounth.

Resultados

As alterações histopatológicas nos filhotes, cujas mães receberam diazepam durante a
prenhez, em relação aos filhotes do grupo Controle, cujas mães receberam cloreto de sódio
(NaCl), são as seguintes: no baço encontramos uma hiperplasia generalizada tanto na polpa
vermelha como na polpa branca; no cérebro, os corpos celulares dos neurônios apresentam-se
menores com retração nuclear e diminuição das células gliais (Figura 1); no coração, as fibras
musculares apresentam uma diminuição no tamanho, ausência das estriações (característica
fundamental da musculatura estriada) e alterações nucleares onde a cromatina está totalmente
condensada, portanto com perda de atividade gênica (Figura 2); no fígado, os hepatócitos
apresentam-se com volume menor e há desagregação dos cordões hepáticos com necrose em
algumas regiões; nos pulmões, os alvéolos são menores, não apresentando material formativo
para o seu pleno desenvolvimento, que continua após o nascimento, e a maior parte dos pulmões
apresenta-se com aspecto enfisematoso e com congestão dos vasos septais (Figura 3); nos rins,
os túbulos contornados proximais apresentam-se bem reduzidos e não seguem o trajeto
característico em alça e tortuoso na vizinhança dos corpúsculos renais, dos quais se originam.
Como os túbulos contorcidos proximais são curtos, só é possível distingui-los dos distais pela
composição celular.

Figura 1: Retração nuclear nos corpos celulares dos neurônios. Coloração H.E. (aumento de 320 x).
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Figura 2: Corte mostrando as fibras musculares cardíacas com perda de estriação transversal e núcleos
com cromatina condensada. Coloração H.E. (aumento de 120 x).

Figura 3: Corte mostrando o pulmão com área enfisematosa. Coloração H.E. (aumento de 328 x).
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Discussão e conclusão

As alterações histopatológicas encontradas no baço, fígado e rins devem-se aos efeitos
tóxicos do diazepam. Entretanto, as alterações no cérebro, coração e pulmões, devem-se a uma
ação direta do fármaco sobre o DNA das células, causando efeitos na expressão gênica.

Histopathology alterations induced by diazepam during embryonic development of rats.

ABSTRACT: Pregnant rats of strein Sprague-Dawley from the stock of the laboratory, were
inject subcutaneously whith single daily doses of 10 mg diazepam per body weight kilogramme.
The pups were decapitated at the ages indicated (see results), their spleen, brain, hearth, liver,
lung and kidney were rapidly removed. The results supported histopathology alterations.

KEY WORDS: Diazepam; histopathology studies; embryonic development.
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ANÁLISE DE PROCEDIMENTOS DE OTIMIZAÇÃO DE PARÂMETROS 
VARIACIONAIS PARA O CÁLCULO DA POLARIZABILIDADE 

DINÂMICA DO HIDROGÊNIO ATÔMICO 

Saulo AKAMATU1 

Mauro MASILI2

RESUMO: O objetivo deste trabalho é determinar um método eficiente de otimização 
de parâmetros variacionais para ser incorporado ao cálculo da polarizabilidade 
dinâmica do hidrogênio. O cálculo da polarizabilidade emprega um método 
variacionalmente estável que envolve o cálculo perturbativo do elemento de matriz de 
transição de segunda ordem. Esse método demanda as funções de onda do 
hidrogênio, além de duas funções desconhecidas, as quais são expandidas em uma 
base ortonormal completa, constituída pelos orbitais de Slater. Essas funções de base 
contêm um parâmetro livre, a ser otimizado. Assim, implementaram-se quatro 
técnicas de otimização e os resultados foram comparados a fim de selecionar o 
melhor método.  

PALAVRAS-CHAVE: Polarizabilidade dinâmica; hidrogênio; variacional; 
otimização. 

Introdução 

A polarizabilidade dinâmica de um sistema atômico ou molecular é uma 
propriedade quântica que descreve o grau de distorção que a nuvem eletrônica do 
sistema sofre na presença de um campo elétrico externo oscilante com freqüência ω
[1]. A polarizabilidade dinâmica pode ser relacionada com a dependência da 
freqüência no índice de refração, com seções de choque de espalhamento, seção de 
choque de fotoionização por um fóton, distribuição espectral das forças de oscilador 
de dipolo, coeficientes de dispersão e outras quantidades físicas [2]. 

Para o cálculo de polarizabilidades, alguns métodos são encontrados na 
literatura, como por exemplo, o método de Dalgarno-Lewis [3] ou o método usual de 
expansão dos operadores da função de Green na base das autofunções do 
Hamiltoniano. O método de Gao-Starace [4-7] tem se apresentado como alternativa 
promissora para sistemas atômicos e moleculares [4-11] e, recentemente, para 
sistemas no interior de semicondutores [12].  

A polarizabilidade dinâmica pode ser descrita como um processo de interação 
do sistema com dois fótons. Nesse processo, necessita-se somente da função de onda 
do estado fundamental do sistema, uma vez que o estado final coincide com o inicial. 

Saulo AKAMATU1

Mauro MASILI2
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Para lasers de baixa potência, i.e., para intensidades de campos elétricos muito 
menores que a interação elétron-núcleo, onde a aproximação de dipolo elétrico é 
válida e a teoria de perturbação é eficaz, a polarizabilidade pode ser calculada 
utilizando-se o elemento de matriz de transição por dois fótons. Esse elemento de 
matriz é o da teoria de perturbação de segunda ordem, onde o operador de dipolo 
elétrico é usado em sua forma do comprimento, para polarização linear. No método 
de Gao-Starace, esse elemento de matriz é transformado em uma expressão 
variacionalmente estável em segunda ordem nos desvios das funções desconhecidas, 
i.e., os erros de primeira ordem são cancelados, garantindo maior acurácia. 

O método de Gao-Starace demanda o conhecimento das funções de onda do 
hidrogênio [13, 14], além de duas funções desconhecidas, as quais são expandidas em 
uma base formada por orbitais de Slater. Essa base contém um parâmetro livre a ser 
determinado. Desde o início de seu desenvolvimento, o método de Gao-Starace 
utiliza-se da base de Slater e o parâmetro livre da base é determinado heuristicamente. 
O principal objetivo deste trabalho é a implementação computacional de técnicas 
numéricas de minimização de funções contendo parâmetros variacionais. Dessa 
forma, objetiva-se automatizar a determinação do parâmetro livre da base de Slater, 
obtendo-se um valor ótimo que reduza o número de funções de base utilizadas nas 
expansões e por conseqüência o esforço computacional necessário. Entre alguns 
métodos de minimização, pretende-se identificar um método eficiente para ser 
incorporado ao cálculo da polarizabilidade do hidrogênio atômico.  

Método de Gao-Starace 

A expressão que determina a polarizabilidade dinâmica em termos do 
elemento de matriz de transição é dada por (serão utilizadas unidades atômicas, i.e., 

1=== emeh ): 

                                               ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]ωωωα −+−= →→
22

iiii TT ,                                          

(1) onde ω é a energia do fóton incidente. O elemento de matriz de transição de 
segunda ordem, ( ) ( )ω2

iiT → , representa a interação do átomo de hidrogênio com dois 

fótons ( )2=N  linearmente polarizados, e é dado por:     

( ) iD
HE

DfT
i

fi ˆ
12

−+
=→

ω
,                     (2) 

onde i  e f  representam as funções de onda dos estados inicial e final [13, 14], 

θcosrD =  é o operador de dipolo elétrico, rH 12ˆ 2 −∇−=  é o Hamiltoniano do 

sistema não perturbado e 5,0−=iE é a energia do estado inicial do hidrogênio. No 

método de Gao-Starace [4, 5], definem-se duas funções intermediárias, a saber, 

(2)

(1)
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(4) 
Usando essas funções e após um pouco de manipulação formal, a amplitude dada pela 
Eq. (2) pode ser reescrita em três novas formas: 

                                                         ( ) λDfT fi =→
2 ,                                                  

(5) 
                                                         ( ) iDT fi '2 λ=→                                                    

(6) 
e 

                                                     ( ) λωλ HET ifi
ˆ'2 −+=→ .                                          

(7) 
As Eqs. (5) a (7) são totalmente equivalentes e podem ser combinadas para obter o 
elemento de matriz de transição, variacionalmente estável em segunda ordem, i.e., 

                                 ( ) λωλλλ HEiDDfT ifi
ˆ''2 −+−+=→ .                             

(8) 
Nesse ponto, as funções intermediárias λ e λ' ainda são desconhecidas. No 

entanto, podem ser determinadas expandindo-as em uma base completa, com a 
condição de que essa base seja quadraticamente integrável em todo o espaço. Uma 
base especialmente apropriada são os bem conhecidos orbitais de Slater, dados por 
(para λ e λ', respectivamente): 

                                    ( )ϕθβ ,lm
rjl

jj YerN −+=Φ                                               

(9) e 
                                             ( )ϕθβ ,''

''
'' ml

rjl
jj YerN −+=Θ ,                             

(10) 
onde jN  é a constante de normalização [15]. Utilizando essa base, λ e λ' podem ser 

expandidas nas formas 

                                                          ∑
=

Φ=
M

j
jja

0

λ                                                       

(11) 
e 

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
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                                                          ∑
=

Θ=
M

j
jjb

0'
'''λ .                                                  

(12) 
Assim, os termos que envolvem o cálculo do elemento de matriz de transição, na Eq. 
(8), ficam: 

( ) ( ) ( )∫∫∫ ∑
=

−+ ==
M

j
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rjl
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''
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( )

( )
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=
+

+

+M

j
jjj

j
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51

!4

3

32

β
,                                                

(13) 
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−+ dVYrRrYerNbiD lmnl
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rjl
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*
''

''
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=
+
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jjj
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5'''
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!4'

3
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(15) 
A seguir, impõe-se à Eq. (8) a condição de ser variacionalmente estável com relação 
aos coeficientes das expansões das funções intermediárias λ e λ' , ou seja, 

                                                        
( ) ( )

0
'

22

=
∂

∂
=

∂

∂ →→

j

fi

j

fi

b

T

a

T
.                                             

(16) 
Dessa forma, obtém-se um sistema determinado de equações lineares para os 
coeficientes ja  e 'jb , i.e., 

                                                           '' j
j

jjj cAa =∑                                                    

(17) 
e 

                                                j
j

jjj dAb =∑
'

'' ,                                                 

(18) 
onde os termos jc , jd  e jjA '  têm origem nas Eqs. (13) a (15) e são dados por: 

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)
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(20)  
A matriz dada pela Eq. (20) é uma matriz simétrica e assim pode-se utilizá-la como 
um fator de controle de propagação de erros numéricos. Na determinação dos 
coeficientes ja  e jb ′ , dados pelas Eqs. (17) e (18), optou-se pela técnica da 

“Eliminação de Gauss” [17], uma vez que o sistema de equações em questão não é 
singular. Tendo determinado os coeficientes ja e 'jb  e dado um valor positivo de β, 

utilizam-se as Eqs. (13) a (15) e obtém-se o valor para o elemento de matriz de 
transição, dado pela Eq. (8). Finalmente, a Eq. (1) fornece o resultado para a 
polarizabilidade. 

Procedimentos de Otimização de Parâmetros Variacionais

No método variacional clássico, busca-se por um conjunto de um ou mais 
parâmetros, contidos na função de onda, de forma a minimizar a energia do estado 
fundamental. Os parâmetros que minimizam a energia são considerados os valores 
ótimos. Dessa forma, as derivadas da energia, em relação a cada parâmetro, se 
anulam para o conjunto de valores ótimos obtidos. Generalizando esse conceito, 
podem-se minimizar ou maximizar outros observáveis, como a polarizabilidade, na 
presença de algum parâmetro livre, como é o caso do método de Gao-Starace, onde 
há o parâmetro β nas funções de base. Com esse procedimento, podem-se selecionar 
pontos máximos e mínimos de qualquer função, considerados valores ótimos.  

Neste trabalho, foram selecionados quatro métodos de minimização de 
funções. Os métodos são: Falsa Posição, “Golden Section Search”, Brent e Brent com 
Derivada Primeira. O objetivo desses métodos é determinar um valor ótimo para o 
parâmetro livre β que se encontra na base completa usada para expandir as funções λ
e λ'. Utilizando um valor ótimo de β, conseqüentemente será menor o número de 
termos necessários para as expansões das funções intermediárias atingirem a 
convergência, ou seja, busca-se, através do parâmetro livre β usar um menor valor 
inteiro para o parâmetro M que está relacionado com o número de termos da base de 
Slater e, conseqüentemente, otimizar todo o cálculo da polarizabilidade do 
hidrogênio. 

Dois dos métodos de minimização analisados (Método da Falsa Posição e 
Método Brent com Derivada Primeira) utilizam informações da derivada em relação 

(19)

(20)
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ao parâmetro livre. Os outros dois métodos de minimização analisados (Método 
“Golden Section Search” e Método Brent) não utilizam técnicas de derivadas. Para os 
métodos que utilizam derivadas, foi implementada a fórmula de Lagrange [16], que é 
uma técnica para calcular as derivadas de funções analíticas e numéricas. 

Resultados 

Polarizabilidade Estática do Hidrogênio Atômico 

Foi feita a implementação computacional em Fortran para determinar a 
amplitude do elemento de matriz de transição de ordem 2=N  e assim calcular a 
polarizabilidade do hidrogênio. Para verificar a exatidão do programa que calcula a 
polarizabilidade dinâmica do hidrogênio, calculou-se o valor da polarizabilidade 
estática, que é conhecido como: 

                                            ( ) ( ) ( ) 5,4020 2 ==−== → ωωα iiT .                                        

(21) 

Figura 1: Polarizabilidade estática do hidrogênio 
em função do parâmetro livre β para valores 
aleatórios do número de funções de base M + 1. 

Figura 2: Polarizabilidade estática do 
hidrogênio em função do número de funções 
de base M + 1 para valores aleatórios do 
parâmetro livre β. 

Inicialmente, foi feita uma varredura de valores de β num intervalo de β = 0,3 
a β = 1,8 com um passo de 10-3. A freqüência foi fixada em ω = 0 e foram escolhidos 
alguns valores aleatórios para o número de funções de base (M + 1). A Fig. 1 mostra 
que entre os valores 5=M  e 10=M , o intervalo de valores bons para a 
convergência continuou a crescer ligeiramente. Os resultados da Eq. (21) com 

15=M  e 20=M  mostraram algumas divergências no início do intervalo de β . 

(21)
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Essas instabilidades numéricas para pequenos valores de β  indicam que esses 
valores não são apropriados, devendo ser descartados. A Fig. 2 mostra o 
comportamento da polarizabilidade estática como função de M, para M = 0 a M = 8, 
com passo de 1. Os valores de β  foram colocados de forma aleatória. Esses 
resultados mostram que o cálculo da polarizabilidade está intimamente relacionado 
com os valores de β , selecionados de acordo com a análise da Fig. 1. O valor 1=β

apresentou a convergência mais rápida, enfatizando as conclusões anteriores, pois 
esse valor de β  encontra-se em todos intervalos satisfatórios na Fig. 1. O valor 

2=β , que está fora da região de convergência para M < 5, como mostra a Fig. 1, 
teve o pior desempenho. 

Polarizabilidade Dinâmica do Hidrogênio Atômico 

Após avaliar o programa que calcula a polarizabilidade estática do hidrogênio 
e os resultados com diferentes valores de β  e M, foi estudada a polarizabilidade 
dinâmica, variando-se a freqüência  no intervalo ω  = 0 a ω  = 0,5 com passo de 10-3. 
Essa faixa de valores de ω  corresponde a fótons com energia abaixo do limiar de 
ionização. O estudo para freqüências 5,0≥ω  está relacionado com outro fenômeno, 
conhecido como fotoionização. 

Figura 3: Polarizabilidade dinâmica do 
hidrogênio em função da freqüência ω para 
valores aleatórios do parâmetro livre β usando 
três funções de base. 

Figura 4: Polarizabilidade dinâmica do 
hidrogênio em função da freqüência ω para 
valores aleatórios do parâmetro livre β usando 71 
funções de base.  

A Fig. 3 mostra que, mesmo com valor de M baixo, os resultados da 
polarizabilidade dinâmica não são comprometidos na região fora das ressonâncias, 
i.e., para 3,0≤ω . Os valores de β  selecionados proporcionaram resultados muito 
satisfatórios para a polarizabilidade dinâmica do hidrogênio. A Fig. 4 mostra que, 
aumentando-se consideravelmente o valor de M, a concordância dos resultados para 
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os mesmos valores de β  foi melhor, além de aumentar o número de ressonâncias 
detectadas, que não apareceram na Fig. 3. As energias de ressonâncias são as 
diferenças entre as energias de cada estado excitado e a energia do estado 
fundamental, i.e., 

                                                  
21

2

1

2

1

n
n −=−ω ,                                                        

(22) 
onde n é o número quântico principal dos estados excitados, com 2≥n . 

Otimização de Parâmetros Variacionais 

Tendo analisado os possíveis valores ótimos de β  e o número de funções de 
base (M + 1), estudaram-se os métodos de otimização de parâmetros variacionais. As 
rotinas dos métodos analisados foram retiradas da referência [18] e incorporadas ao 
cálculo da polarizabilidade do hidrogênio. Para os métodos da Falsa Posição e Brent 
com Derivada Primeira, também foi implementada uma rotina que seleciona valores 
num intervalo de [ ]33 10,10 −−− , considerado na determinação de derivadas nulas. 

Visando uma comparação consistente dos métodos aplicados, testaram-se 
igualmente todos os métodos, ou seja, todas as variáveis comuns aos programas 
foram inicializadas com os mesmos valores. Nos quatro métodos, foram utilizados 
dois valores de β como entrada e a partir deles foram calculados os valores ótimos de 
β para cada valor da freqüência ω na polarizabilidade do hidrogênio. O parâmetro M
foi colocado de forma a selecionar o menor valor possível e, ao mesmo tempo, ser 
suficiente para obter um bom desempenho na região de ressonâncias. As Figs. 5 a 8 
apresentam uma análise dos possíveis valores ótimos de β para cada valor de ω na 
polarizabilidade. Cada figura representa um método de otimização. Para a região fora 
das ressonâncias, utilizaram-se apenas três funções de base ( 2=M ). Para a região de 
ressonâncias, utilizaram-se 16 funções de base ( 15=M ) devido à necessidade de um 
bom desempenho nessa região. Nota-se claramente que, com o aumento do parâmetro 
M, a faixa de valores ótimos de β aumenta ligeiramente. Isso ocorre porque foi 
utilizado um número de funções de base mais que suficiente para atingir a 
convergência dos resultados, obtendo-se um bom desempenho na região de 
ressonâncias. Todos os métodos apresentaram instabilidades durante o processamento 
dos programas, mas seus resultados foram satisfatórios. 

(22)
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Figura 5: Valores ótimos de β, obtidos pelo 
método da Falsa Posição, em função da 
freqüência ω da polarizabilidade dinâmica.

Figura 6: Valores ótimos de β, obtidos pelo 
método “Golden Section Search” em função da 
freqüência ω da polarizabilidade dinâmica.

Figura 7: Valores ótimos de β, obtidos pelo 
método Brent, em função da freqüência ω da 
polarizabilidade dinâmica. 

Figura 8: Valores ótimos de β, obtidos pelo 
método Brent com Derivada Primeira, em função 
da freqüência ω da polarizabilidade dinâmica. 

A seguir, os valores ótimos de β, obtidos para cada valor de ω e para cada um 
dos métodos de otimização, foram utilizados no cálculo da polarizabilidade do 
hidrogênio e os resultados estão ilustrados nas Figs. 9 a 12. Nota-se um bom 
desempenho em todos os métodos, embora o método da Falsa Posição tenha mostrado 
maior instabilidade numérica diante dos valores de β usados como entrada. 
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Figura 9: Polarizabilidade dinâmica do 
hidrogênio otimizada com auxílio do método da 
Falsa Posição. 

Figura 10: Polarizabilidade dinâmica do 
hidrogênio otimizada com auxílio do método 
“Golden Section Search”. 

Figura 11: Polarizabilidade dinâmica do 
hidrogênio otimizada com auxílio do método 
Brent. 

Figura 12: Polarizabilidade dinâmica do 
hidrogênio otimizada com auxílio do método 
Brent com Derivada Primeira.

Também tomaram-se os tempos de processamento (em milisegundos), a fim 
de obter o tempo gasto por cada método para determinar o valor ótimo de β e a seguir 
calcular ( )ωα . Em busca de uma análise minuciosa, foi medido o tempo do programa 
completo usando 2=M  numa faixa com 301 pontos (valores de ω ). Já na região 
onde há a necessidade de um valor de M maior, usou-se 10=M  e depois repetiu-se 
com 15=M , numa faixa com 100 pontos. Assim, dividiu-se o tempo total do 
programa pelo número total de pontos na freqüência ω  e pelo número de funções de 
base de Gao-Starace (M + 1). A Tabela I mostra o resultado dessa divisão para cada 
método de otimização empregado. Para 2=M , os tempos de CPU foram maiores em 
relação a 10=M  e 15=M . Isso ocorre porque para poucos termos na base de Gao-
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Starace é necessário um maior número de iterações em busca de valores ótimos de β . 
Para um valor alto de M , exige-se um menor esforço computacional na obtenção dos 
valores ótimos. 

Tabela 1: Tempo de CPU (em ms) para cada método testado no cálculo de α(ω), 
para cada termo da base de Gao-Starace e para cada valor de ω. 

Métodos M = 2 M = 10 M = 15 

Falsa Posição 2,84 0,58 0,64 

“Golden Section Search” 4,12 1,87 2,07 

Brent 2,00 1,08 0,93 

Brent com Derivada Primeira 51,86 23,47 29,18 

Conclusões 

Foram realizados o estudo e a implementação computacional do cálculo da 
polarizabilidade dinâmica do hidrogênio atômico. Foram incorporados ao cálculo da 
polarizabilidade quatro métodos de otimização de um parâmetro variacional. Todos 
os métodos apresentaram bons resultados e desempenhos semelhantes, exceto o 
método Brent com Derivada Primeira, que apresentou um custo computacional 
ligeiramente superior. Assim, sugere-se que a escolha de um método de otimização 
de parâmetros variacionais para a polarizabilidade do hidrogênio seja pelo método 
mais simples de implementação, que é o Método Brent. Pode-se sugerir como 
segunda opção os métodos que requerem o cálculo de derivadas. 

Neste trabalho, foi observada a influência dos parâmetros β  e M  no cálculo 
da polarizabilidade do hidrogênio. Quanto maior o número de funções de base, menos 
significativo será o parâmetro β  para a convergência dos resultados, tendo uma 
grande variedade de valores ótimos. Do contrário, os programas desenvolvidos terão 
maior esforço computacional para determinar um valor ótimo.  

O método adaptado para solucionar sistemas de equações lineares não foi 
explorado. Uma investigação nesse sentido pode ser promissora, uma vez que para 
obter boa precisão na região de ressonâncias, o valor de M tem grande influência. 
Esse parâmetro está diretamente ligado à ordem da matriz jjA '  que dá origem ao 

sistema linear de equações contido no cálculo da polarizabilidade do hidrogênio. 
Novas pesquisas podem ser sugeridas a partir deste trabalho. Por exemplo, os 

métodos que utilizam informações da derivada podem não ser necessários para o 

Tabela 1: Tempo de CPU (em ms) para cada método testado no cálculo de á(ù ), para cada termo da base de
Gao-Starace e para cada valor de ù .
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estudo específico do hidrogênio, mas podem ser explorados em sistemas mais 
complexos, como o −H [8] e o átomo de Hélio [9]. 
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ANALYSIS OF OPTIMIZATION PROCEDURES OF VARIATIONAL 
PARAMETERS FOR THE DYNAMIC POLARIZABILITY CALCULATION OF 
ATOMIC HYDROGEN 

ABSTRACT: This work is aimed at the determination of an efficient optimization 
method for variational parameters in order include them in the calculation of the 
dynamic polarizability of hydrogen. The polarizability calculation employs a 
variationally stable method that involves the perturbative calculation of the second-
order transition matrix element. This method demands the hydrogen wave functions, 
besides two unknown functions, which are expanded in a complete orthonormal basis 
set, formed by the Slater-type orbitals. This basis functions hold a free parameter, 
submitted to optimization. Therefore, one has implemented four optimization 
techniques and the results were compared in order to choose the best method. 

KEY WORDS: Dynamic polarizability; hydrogen; variational; optimization. 
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EM DIVERSOS SEGMENTOS INDUSTRIAIS
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RESUMO: O contínuo crescimento populacional e industrial, a contaminação das águas
superficiais e subterrâneas, a distribuição irregular das fontes de água e as secas periódicas têm
motivado a busca de fontes alternativas de água. Uma das alternativas para prevenir a escassez
de água é o gerenciamento mais eficiente deste recurso, pela política de conservação da água.
Essa política tem por objetivo evitar o uso desnecessário dos recursos hídricos, prevenir sua
poluição e fornecer condições de desenvolvimento em bases mais sustentáveis. Vários segmentos
industriais utilizam com sucesso esta prática, que requer análise individual para a proposição de
alternativas de tecnologias de uso da água, de tratamento das águas residuárias e do reúso e
reciclagem das águas servidas. Em alguns casos é necessário tratamento simples para reutilização
da água e em outros são necessários tratamentos mais sofisticados, dependendo da aplicação e
do padrão de qualidade requerido. O reúso e a reciclagem industrial são direcionados
principalmente para torres de resfriamento, caldeiras, construção civil, irrigação de áreas verdes,
lavagem de pisos e processos industriais.

PALAVRAS-CHAVE: Águas residuárias; conservação da água; reúso; reciclagem.

1 Aspectos gerais

A água é uma das necessidades básicas mais importantes da humanidade, transcendendo
as fronteiras políticas e econômicas dos países. O crescimento populacional e industrial, o
desenvolvimento tecnológico e as exigências crescentes por energia e por alimentos estão gerando
aumento na demanda de suprimento de água doce, que vem sendo tratada como um recurso
ilimitado, fornecida o mais barato possível e em qualquer quantidade desejada. Esse
comportamento tem resultado em deficiência crítica na quantidade e qualidade da água disponível
(CORSON, 1996).

O Brasil possui uma das maiores reservas de água doce do mundo, porém sua distribuição
é muito variável em cada região. Nas regiões áridas e semi-áridas a água tornou-se fator limitante
para o desenvolvimento urbano, industrial e agrícola. Outras regiões que possuem recursos
hídricos abundantes também apresentam problemas de escassez devido à demanda
excessivamente elevada, resultando em conflitos de usos e restrições de consumo, afetando o
desenvolvimento econômico e a qualidade de vida (HESPANHOL, 1999).
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Organismos internacionais estabelecem como índice razoável o uso de 2.500 m3 de
água por habitante/ano. No estado de São Paulo, esse índice é de 2.900 m3 por habitante/ano,
porém das 20 unidades hidrográficas, quatro dessas (Bacia do Alto Tiête, Bacia do Rio Piracicaba,
Região do Turvo Grande e Região do Moji Guaçu) apresentam índice abaixo de 1.500 m3 por
habitante/ano, caracterizando situação crítica (THAME, 2000). Nessas regiões ocorre a
complementação de água através de bacias vizinhas, aumentando-se consideravelmente o custo
e causando problemas legais e político-institucionais associados. Essa prática tende a se tornar
mais restritiva com o desenvolvimento institucional dos comitês de bacias afetadas pela perda de
recursos hídricos valiosos (HESPANHOL, 1999).

Uma das alternativas para prevenir a escassez de água é o gerenciamento mais eficiente
desse recurso, pela política de conservação da água. Essa política tem por objetivo evitar o uso
desnecessário dos recursos hídricos e prevenir sua poluição, através da reciclagem e do reúso
principalmente de águas residuárias de origem municipal e industrial. Segundo Metcalf e Eddie
(2003), reciclagem é definida como água residuária captada e redirecionada para o mesmo uso
e reúso consiste no uso de efluentes tratados para fins diversos.

O reúso da água é uma prática antiga em várias partes do mundo. Há 5000 anos já eram
utilizadas águas servidas para irrigação e mais recentemente, durante o século 19, a introdução
de água residuária em águas superficiais levou ao uso indireto de esgoto doméstico e outros
efluentes para o suprimento de água potável. Esse reúso não planejado, juntamente com a falta
de tratamento de água residuária e da água de abastecimento, ocasionaram epidemias
catastróficas tais como cólera e tifo nos anos de 1840 e 1850.

Nas últimas décadas, o interesse em reciclagem e em reúso de águas residuárias aumentou
mundialmente, tanto nos países que possuem problemas de escassez de água, quanto nos
industrializados, em virtude de problemas associados à falta de água vinculada ao aumento da
demanda e ao seu uso desenfreado e sem gerenciamento (ASANO e LEVINE, 1996).

Os principais tipos de reúso são para irrigação em agricultura, atividades industriais,
recarregamento de águas subterrâneas e usos menos restritivos, tais como lagoas de recreação,
aquacultura e toalete. O reúso e a reciclagem industrial são direcionados principalmente para
torres de resfriamento (responsável por 50% a 80% do reúso), caldeiras, construção civil, irrigação
de áreas verdes, lavagem de pisos e processos industriais. Em alguns casos, é necessário tratamento
simples para reutilização da água e em outros são necessários tratamentos adicionais, dependendo
da aplicação e do padrão de qualidade requerido. Os sistemas de tratamento mais simples
envolvem processos de separação sólido/líquido e desinfecção e os mais complexos envolvem
combinações de tratamentos físicos, químicos e biológicos.

No Brasil, pouco se tem registrado sobre reúso direto de efluentes tratados, entretanto
a tendência mundial e a necessidade de melhor gerenciamento do uso da água em determinadas
regiões, bem como a cobrança pelo seu uso, estabelecida pela Política Nacional de Recursos
Hídricos Lei 9433/97, que deverá entrar em vigor nos próximos anos, são fatores que estimularão
o reúso e a reciclagem de água, principalmente em indústrias, que são grandes consumidoras.
Outros fatores importantes para o reúso e a reciclagem de efluentes industriais seriam as reduções
de custos com tratamento de efluentes e disposição de lodo, riscos futuros de responsabilização
por efluentes lançados, flexibilização da capacidade da planta de tratamento e diminuição dos
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níveis e da freqüência de monitoramento dos efluentes.
A prática do reúso e da reciclagem de efluentes industriais requer análise detalhada do

tipo de indústria e do seu objetivo, para que as propostas de alternativas de tratamento
convencionais e avançados tenham como resultado efluentes finais com a qualidade requerida.

Conservação da água, reúso e reciclagem em indústrias

A grande maioria dos trabalhos encontrados na literatura sobre reúso de águas residuárias
refere-se ao reúso de esgoto doméstico tratado para irrigação na agricultura (CROCE et al.,
1995; VAZQUES-MONTIEL et al., 1996 e MARA e PEARSON, 1999), para rega em jardins
(FUOG et al., 1995), para uso não potável em edifícios (AHN et al., 1998), entre outros.

As indústrias são grandes consumidoras de água correspondendo a 18% do total de
água consumida no Brasil (WORLD RESOURCE INSTITUTE, 1999). Em muitos casos a
qualidade e a quantidade da água usada é superior à requerida, representando situação de
desperdício.

Os fatores determinantes para a redução do consumo de água e do lançamento de
efluentes em indústrias são: o estabelecimento de padrões de lançamento de efluentes mais
restritivos, os custos relacionados ao tratamento de água e de efluentes e a diminuição da
disponibilidade hídrica (SILVA e SIMÕES, 1999).

A minimização de cargas poluidoras em processos produtivos é realizada através da
identificação das fontes de geração para redução das descargas de poluentes na fonte, da gestão
dos produtos químicos, da adequação do sistema de tratamento de águas residuárias, e do
reúso e da reciclagem de águas residuárias (HU et al., 1999).

A aplicação do reúso de águas residuárias industriais requer o conhecimento dos
processos, das operações e das características da água residuária. O reúso de efluentes tratados
pode ocorrer em circuitos semifechados ou fechados (descarga zero), que pode reduzir
significativamente a poluição. Em muitos casos, há necessidade de recuperar o efluente antes do
reúso. A escolha da alternativa de tratamento da água residuária, visando seu reúso, está relacionada
com a qualidade exigida do efluente final, podendo abranger desde a otimização dos sistemas de
tratamento existentes até a implantação de técnicas avançadas de tratamento, como filtração por
membranas e troca iônica (DULKADIROGLU et al., 2002).

Os trabalhos realizados em diversos setores industriais sobre práticas de controle e
prevenção da poluição ressaltam a importância da gestão integrada do processo produtivo e do
tratamento dos resíduos, e do treinamento dos empregados em práticas que visem a utilização
racional dos insumos. As propostas abrangem desde adaptações e simples modificações nos
processos e nas operações até a implantação de tecnologias limpas e tratamento avançado de
efluentes.
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Indústria de alimentos e co-produtos

Sheldon et al. (1998) estudaram a redução do consumo de água e da geração de efluentes
em abatedouro de aves. As variações horárias no consumo de água foram compatíveis com os
turnos de trabalho e as operações de abate e de limpeza. Os pontos de maior consumo de água
foram na calha de evisceração, no pré-”chiller”, nos “chillers” de carcaça, de moela e de coração,
nas operações de beneficiamento da moela e do coração e na sala de cortes. Os picos de carga
orgânica e as variações horárias foram relacionados aos diferentes processos e às atividades de
limpeza efetuadas ao longo do turno de trabalho. As operações de limpeza na seção de abate
contribuíam para o aumento da carga orgânica do efluente devido à contaminação com sangue.
Sistemas de coleta e de limpeza do sangue a seco foram sugeridos para evitar tais contaminações
e sobrecargas no STAR.

A indústria de processamento de frutos do mar consome grande quantidade de água,
gerando elevados volumes de efluentes. NAIR (1990) apresentou um estudo de caso desse tipo
de indústria na Tailândia, onde foi aplicada a prática de conservação da água no processo
industrial, sendo considerado efluente líquido apenas a água sem possibilidade de ser utilizada
em alguma parte do processo. Esse procedimento reduziu 30% da carga hidráulica e 10% da
carga orgânica aplicada ao sistema de tratamento biológico, resultando em melhor desempenho,
pois se encontrava sub-dimensionado para as cargas anteriores.

Chang et al. (1990) estudaram alternativas para o gerenciamento da água residuária de
indústria de cana de açúcar com o objetivo do reúso do efluente para irrigação na agricultura e
lavagem da cana. A alternativa mais eficiente foi o sistema de tratamento composto por
sedimentador, reator anaeróbio de fluxo ascendente com manta de lodo e reator aeróbio de leito
fixo como pós-tratamento.

Dilek et al. (2003) estudaram o reúso do efluente de indústria de açúcar de beterraba
com consumo de cerca de 54.000 m3/dia de água no processamento de 6.000 t de beterraba. O
efluente da etapa de lavagem das beterrabas era segregado e decantado, sendo as raízes e as
folhas utilizadas na ração animal, a areia era disposta no solo e o efluente reutilizado na lavagem
e na movimentação das beterrabas. O tratamento dos efluentes gerados nas demais etapas do
processo produtivo era realizado por lagoas de estabilização. Modificações operacionais no
sistema de tratamento foram propostas possibilitando o reúso do efluente final para irrigação
agrícola.

Na fabricação de tapioca, o efluente resultante da lavagem e da separação das mandiocas
apresenta baixa concentração de matéria orgânica e elevado teor de sólidos sedimentáveis.
Vigneswaran et al. (1999) estudaram o tratamento desse efluente por processo físico-químico
(coagulação/sedimentação), sendo reutilizado na etapa de lavagem das mandiocas. A extração
da goma de tapioca gera efluente com elevada concentração de matéria orgânica e de sólidos
suspensos. O tratamento desse efluente em reator anaeróbio seguido de sistema de lodos ativados
e lagoas de estabilização possibilitou seu reúso na irrigação agrícola e na etapa de lavagem das
mandiocas (HIEN et al., 1999).

A obtenção de óleos vegetais pode ser realizada através dos métodos de prensagem e/
ou de extração. A prensagem é realizada através de prensas mecânicas com recuperação de
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90% a 93% de óleo, que é peneirado, resfriado, filtrado e estocado para refino. Na extração
por solvente ocorre a recuperação de 98% de óleo que segue para refino. No refino, ocorre a
neutralização dos ácidos graxos livres. A clarificação do óleo é realizada através de argilas
adsorventes (terra de branqueamento) e a desodorização através da sopragem de vapor d’água
superaquecido. Para obtenção de gorduras, o óleo clarificado é hidrogenatado antes da
desodorização (SHREVE e BRINK Jr, 1997).

Vigneswaran et al. (1999) propuseram as seguintes alternativas para a minimização do
uso da água na produção de óleo: reúso da água de resfriamento na lavagem das instalações;
instalação de sensores de nível de óleo nas etapas de extração e de clarificação, evitando-se
derramamentos de óleo; manutenção adequada e otimização do funcionamento dos equipamentos.
Para o manejo dos resíduos sólidos foram propostas: recuperação das fibras do processo de
extração e sua utilização como combustível nas caldeiras; reutilização do lodo do STAR como
biossólido na agricultura.

Willey (2001) propôs melhorias nos procedimentos operacionais de indústria de óleo e
margarina. Recuperação do óleo dos diques de contenção das áreas de estocagem; aquecimento
dos tanques de armazenamento para remoção eficiente do óleo e lavagem dos equipamentos
com água pressurizada. A modificação do processo de refino resultou na utilização de menor
quantidade de álcalis, em redução no tempo de processo e em menor quantidade de efluente
gerado, com redução de 15% da carga poluidora. A lavagem dos gases, produzidos durante a
desodorização também contribuíram para a redução da carga poluidora. Para redução do consumo
de água no processo de fabricação de margarina foi proposta a reutilização em circuito fechado
do efluente do enxágüe final da lavagem dos equipamentos na pré-lavagem dos mesmos.

Pandey et al. (2003) sugeriram a recuperação da argila e do catalisador, a reciclagem do
efluente da lavagem do filtro prensa, o reúso direto do efluente das torres de resfriamento nas
etapas de clarificação, de desodorização, de hidrogenatação, de produção de gás hidrogênio e
na rega de áreas verdes.

A fabricação de refrigerante consiste na obtenção do xarope concentrado (água potável
e açúcar), na adição da essência, na diluição com água, na refrigeração, na carbonatação e no
envase. Visvanathan e Hufemia (1997) estudaram alternativas de tratamento dos efluentes de
indústria de refrigerantes visando seu reúso. A água era captada de poços tubulares profundos,
clorada e utilizada no processo produtivo. Aproximadamente 20% da água era incorporada ao
refrigerante e 76% descartada como efluente, que era encaminhado para STAR composto por
sistema de lagoas. Processo de microfiltração foi estudado como pós-tratamento do efluente
final, possibilitando o reúso apenas para fins não potáveis. O efluente da etapa de lavagem das
garrafas foi segregado e tratado por microfiltração, com recuperação da soda cáustica e reusado
no processo produtivo.

Thevendiraraj et al. (2003) avaliaram a redução do consumo de água em indústria de
suco através de simulação computacional, utilizando o software WATER. A reciclagem total dos
efluentes e a recuperação/reúso foram analisados de acordo com as condições operacionais, os
requerimentos do processo e a viabilidade do reúso. A simulação resultou em redução teórica no
consumo de água e na geração de efluentes de 22% para a reciclagem e de 30% para a
recuperação/reúso, com poucas modificações no fluxograma existente.
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Indústria madeireira

Duarte et al. (1998) estudaram a minimização da geração de resíduos, o tratamento e o
reúso dos efluentes de uma indústria madeireira. Os principais pontos de consumo de água
identificados foram: o processo produtivo e as torres de resfriamento, que requerem água potável;
o processamento inicial da matéria-prima e a lavagem das instalações e dos equipamentos, que
requerem água com qualidade inferior. Para o uso racional da água foram propostas: pressurização
da água utilizada na lavagem das instalações e dos equipamentos, treinamento dos empregados
em práticas de otimização do uso da água, segregação do efluente da lavagem dos tanques com
nafta, visando a recuperação desse produto, e o tratamento dos demais efluentes, visando o
reúso nas lavagens da matéria-prima e do produto final. O tratamento físico-químico (coagulação/
floculação e filtração) forneceu efluente com características adequadas para o reúso.

Indústria de polpa e papel

Estudo de caso em indústria de papel reciclado foi realizado, visando descarga zero,
através do tratamento e do reúso do efluente industrial. O sistema de tratamento de águas
residuárias proposto consistiu em processo combinado anaeróbio/aeróbio. O STAR apresentou
eficiências de remoção de DQO e de ácidos voláteis de 77% e 73%, respectivamente. O gás
metano produzido durante a digestão anaeróbia era reutilizado como combustível nas caldeiras
(HABETS e KNELISSEN, 1997).

A redução da carga hidráulica em uma indústria de polpa e papel foi estabelecida pela
separação e recirculação da água das bombas de vácuo, a pressurização dos chuveiros e das
torneiras e a recirculação da água clara do moinho para o início do processo, resultando em
redução de 30% a 40% na geração de efluentes (AZDAR, 2003).

Indústria de peças de alumínio

Sans et al. (1998) estudaram a minimização do uso da água e da geração de efluentes
em uma indústria de peças de alumínio fundido. O processo de fabricação das peças consistia na
injeção de alumínio líquido em moldes, no seu resfriamento, com a utilização de água em circuito
fechado, e na sua lavagem com solução de silicone, inibidores de corrosão e bactericidas. A
solução utilizada na lavagem dos moldes foi identificada como a principal fonte poluidora,
apresentado DQO de 6.000 mg/L a 13.000 mg/L. No estudo de recuperação e de reúso dessa
solução, em circuito fechado, foram estabelecidos três ciclos de reúso antes do descarte da
solução, com redução de 33% no uso global da água, de 65% na utilização dos produtos
químicos e de 95% na geração de efluentes.
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Indústria química

Gail e Rebhun (1992) desenvolveram projeto de reúso de águas residuárias no sistema
de resfriamento de um complexo petroquímico localizado no Golfo de Haifa em Israel. Foi
realizado estudo de flotação por ar dissolvido com o objetivo de melhorar a eficiência de remoção
de sólidos suspensos e óleos. Lodos ativados, reator biológico de contato e lagoas aeradas
foram estudados para a remoção da matéria orgânica solúvel. O sistema de tratamento que
apresentou melhor desempenho foi a flotação por ar dissolvido seguida por lagoas aeradas. O
efluente final e o óleo foram recirculados, gerando uma economia de 2,5 milhões de metros
cúbicos de água por ano.

A minimização e a otimização do uso da água na operação de limpeza de reatores e de
embalagens reutilizáveis em indústria de produtos químicos foi estudada por Alvarez (2003).
Essa operação era responsável por 36% do consumo diário de água. O gerenciamento do
processo produtivo era ineficiente, com perdas de produtos químicos e consumo excessivo de
água. Reatores de aço inox e reatores revestidos com vidro em batelada eram utilizados e
lavados com água quente pressurizada (80oC, 3-5 kg/cm3). Cronograma de produção foi
estabelecido baseado na classificação química dos produtos, eliminando as lavagens dos reatores
entre as bateladas. Para a recuperação dos produtos, foi proposta limpeza prévia dos reatores
com ar comprimido, resultando na recuperação de 2,2 t de produto por ano e na redução de
60% no consumo de água, com economia de US$ 1.980,00. As embalagens reutilizáveis eram
lavadas em equipamento provido de sistemas de vassouras com água quente pressurizada. As
tampas eram limpas manualmente com mangueiras. Para os produtos com maior demanda foi
estudada a possibilidade de reutilização direta das embalagens. Para as demais embalagens foi
proposta nova metodologia de limpeza através da remoção mecânica prévia dos resíduos sólidos
e líquidos, da lavagem do interior com sistema de “sprays” e da lavagem das tampas em recipiente
com água quente agitada. A água utilizada nas lavagens seria reutilizada em circuito-fechado, até
que a sua qualidade se tornasse imprópria. Essa metodologia de limpeza reduziu em 90% o
consumo de água.

Indústria de sabonete e óleo

A minimização de resíduos em indústria de sabonete e óleo foi estudada através de
auditorias e de distribuição de questionários. Práticas adequadas de manejo de resíduos no
processo produtivo foram relatadas: a glicerina aquosa, produzida na fabricação de sabão, era
reutilizada na produção de glicerina bruta para a indústria farmacêutica; o sal, resultante da
unidade de concentração de glicerina, era reusado na produção de sabão. Práticas inadequadas
foram identificadas: torres de resfriamento fora de operação e sem manutenção; contaminação
da água com a mucilagem do refino do óleo; vazamentos de óleo; entupimento de canos no
processamento de sabão; mistura dos efluentes do processo produtivo com os das torres de
resfriamento reutilizados para irrigação agrícola, sem estudo prévio; e utilização de tecnologias
obsoletas no processo produtivo. Alternativas de minimização de resíduos foram propostas:
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práticas mais eficientes de manuseio e estoque dos produtos químicos; otimização da lavagem
dos pisos utilizando água pressurizada com fechamento automático das mangueiras;
estabelecimento de cronograma de manutenção periódica das torres de resfriamento; correção
e prevenção de vazamentos de óleo, através da instalação de diques de contenção; e reúso do
efluente dos trocadores de calor na etapa de aquecimento (ABOUL-ELELA, 1998).

Indústria de vidro

Lee et al. (1997) estudaram alternativas de tratamento e de reúso de efluente gerado na
produção de peças de cristal, visando descarga zero. O processo de polimento das peças era
realizado com soluções ácidas. O efluente final do processo físico-químico composto por
coagulação, floculação e sedimentação não atendia aos padrões de lançamento e não era
adequado para reúso. Pós-tratamento composto por precipitação química, microfiltração (para
evitar entupimento na etapa posterior devido à precipitação de sulfato de cálcio) e nanofiltração
foram estudados, possibilitando o reúso do efluente na etapa de polimento das peças e nas
operações de limpeza da instalação industrial. O investimento total foi estimado em US$
137.000,00 com período de retorno de dois anos.

Indústria têxtil

Fresner (1998) estudou a minimização de águas residuárias em uma indústria têxtil que
gerava em média 200 m3/dia de efluente líquido com 300 kgDQO/dia. Aproximadamente, 10%
da água utilizada poderia ser substituído pelo reúso da água de resfriamento. As operações de
lavagem e de limpeza das instalações e dos equipamentos poderiam ser melhoradas através do
treinamento dos empregados, resultando em economia de 20% no consumo de água. A lavagem
em contra-corrente dos tecidos representaria economia de 10% no consumo de água. Para a
redução da carga orgânica foram sugeridas: limpeza prévia a vácuo dos tecidos, com redução
estimada de 30% no valor da DQO; banhos finalizadores realizados em lotes de tecidos maiores;
dosagem automática de produtos químicos; recuperação e reutilização da pasta adesiva usada
na fabricação de jaquetas, através de filtração.

Diferentes sistemas de pós-tratamento foram utilizados para avaliar a possibilidade de
reúso de efluentes secundários de indústrias têxteis. Ciardelli et al. (2000) estudaram a ultrafiltração
seguida de osmose reversa como pós-tratamento de efluente de sistema de lodos ativados e
concluíram que este efluente tratado poderia ser reutilizado em qualquer etapa do processo
industrial. Ciardelli e Ranieri (2001) compararam as eficiências dos processos de ozonização e
eletrofloculação no pós-tratamento do efluente do mesmo sistema de lodos ativados e observaram
que ambos os sistemas foram eficientes na remoção de cor e que a eletrofloculação também
removeu sulfatos e cloretos.

Ujang et al. (2002) avaliaram o consumo de água e de produtos químicos e a geração de
efluentes em uma indústria têxtil. A limpeza das instalações era realizada com água de
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abastecimento, podendo ser substituída pelo efluente tratado. A utilização de produtos químicos
era realizada de acordo com a experiência dos empregados, resultando em desperdício e
conseqüente aumento na carga poluidora do efluente industrial. A instalação de dosadores
automáticos controlou as situações de desperdício de produtos químicos. O STAR composto
por sistema de lodos ativados, unidade de coagulação e de sedimentação, apresentava
sobrecargas. Modificações operacionais no sistema de lodos ativados propiciaram o reúso do
efluente na lavagem das instalações.

Alternativas de tratamento dos efluentes das etapas de branqueamento e de tingimento
dos fios de algodão e de viscose de uma indústria têxtil foram estudadas visando reúso. Os
efluentes gerados  nessas  etapas  correspondiam  a  55%  do  total  e  apresentavam  valores
médios de 350 mgDQO/L, 1.050 mg SDT/L e 24 uH (cor). O tratamento desses efluentes com
ozônio foi viável técnica e economicamente, com redução de 27% na DQO, permitindo seu
reúso (ORHON et al., 2001).

Considerações finais

Um dos principais motivos para a implantação do reúso e da reciclagem é o de fornecer
uma fonte alternativa de água, que possa ser usada para suprir parte da demanda da indústria
limitada pela escassez da água. A freqüente dificuldade de obtenção de novas fontes de água
potável torna esta prática, juntamente com a conservação da água, atraente, tanto econômica
quanto ambientalmente.

Diferentes alternativas de reúso, reciclagem e conservação da água foram propostas na
literatura pesquisada, desde a utilização de alternativas simples de reúso ou reciclagem de efluentes
indústrias, tratados ou não, até a utilização de tecnologias sofisticadas de tratamento e pós-
tratamento de águas residuárias, visando usos mais restritivos. Esses procedimentos contribuem
para a conservação dos recursos hídricos e fornecem condições de desenvolvimento em bases
sustentáveis.
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Water reuse, recycling and conservation in various industrial segments

ABSTRACT: The continuous populational and industrial growth, the water and groundwater
contamination, the different distribution of water resources and seasonal droughts have led to the
search of alternative sources of water. A more effective water management through a well-
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conducted water conservation policy may prevent from a shortage of water. Such policy aims at
avoiding any needless use of water, at preventing them from getting polluted, and at guaranteeing
development conditions on more sustainable bases. Various industrial segments successfully use
such practice, which demands a separate analysis for obtaining alternatives for water-use
technologies, wastewater treatment, and water reuse and recycling. Depending on the use and
the required quality, the water reutilization is performed, in some cases, through a simple treatment,
while in some others a more sophisticated treatment is necessary. The industrial reuse and recycling
are mainly employed in cooling towers, boilers, construction, irrigation, washings and industrial
processes.

KEY WORDS: Recycling; reuse; wastewater; water conservation.
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A SÍNDROME DO OLHO DE GATO
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RESUMO: Numericamente, os fatores genéticos são as causas mais importantes das anomalias
congênitas. Foi estimado que eles causam cerca de um terço de todos os defeitos congênitos e
quase 85% das anomalias de causas conhecidas. Qualquer mecanismo tão complexo quanto a
mitose ou a meiose pode falhar ocasionalmente; assim, aberrações cromossômicas são comuns
e estão presentes em 6 a 7% dos zigotos. Muitos desses embriões iniciais nunca passam por
uma clivagem normal e transformam-se em blastocistos. Estudos in vitro de zigotos em clivagem
com menos de 5 dias de idade revelaram alta incidência de anormalidades. Foi visto que mais de
60% dos zigotos em clivagem no segundo dia eram anormais. Muitos zigotos, blastocistos e
embriões de três semanas de idade defeituosos abortam espontaneamente e a freqüência global
de anormalidades cromossômicas nesses embriões é de, pelo menos, 50%. Dois tipos de
alterações ocorrem nos complementos cromossômicos: numéricos e estruturais. As alterações
podem afetar os cromossomas sexuais e/ou os autossomos – cromossomos outros  que não os
sexuais. Em alguns casos, ambos os tipos de cromossomas são afetados. A maioria das
anormalidades da estrutura cromossômica resulta da quebra de cromossomas seguida pela
reconstituição em uma combinação anormal. As quebras cromossômicas podem ser induzidas
por fatores ambientais, tais como radiação, drogas, substâncias químicas e vírus. O tipo de
anomalia estrutural cromossômica resultante depende do que acontece com os fragmentos
quebrados. As duas únicas aberrações estruturais dos cromossomas que podem ser transmitidas
de genitor para filho são rearranjos estruturais, como a inversão e a translocação.

A Síndrome do olho de gato, também designada por Síndrome do coloboma da íris com
imperfuração anal, foi descrita em 1965 por Schachenmann et al. e até 1980 a imperfuração anal
e o coloboma da íris eram considerados como elementos característicos desta síndrome; entretanto,
a combinação dessas duas malformações não existe senão numa minoria dos  pacientes descritos
até então.

Em termos de malformações, Schachenmann et al (1965), Darby & Hughes, 1971,
Bühler et al (1972), Balci et al (1974) e Schinzel et al (1980) destacam o seguinte
Desempenho intelectual: existe geralmente discreto grau de oligofrenia. Foram descritos alguns
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pacientes com inteligência normal, mas emocionalmente retardados:

Crescimento: normal, na maioria dos casos, em cerca de 70%, nos outros 30% ocorre retardo
de crescimento.

Crânio e Face: discreto hipertelorismo; posição antimongolóide das fendas palpebrais; coloboma
da metade inferior da íris, da membrana coróide e/ou da retina; micrognatia; fossetas e/ou
fibropapilomas pré-auriculares
Coração: malformações cardíacas em mais de um terço dos casos, inclusive retorno venoso
anômalo total e persistência da veia cava superior esquerda.

Ânus: imperfuração anal com fístula retovestibular.

Rins: agenesia renal e anomalias genitourinárias.

Anomalias menos freqüentes: microftalmia; pavilhões auriculares de implantação baixa, com
estenose do conduto auditivo externo; atresia das vias biliares; luxação congênita do quadril;
agenesia do rádio; fenda palatina; má-rotação do intestino; agenesia do útero e das tubas uterinas.

ETIOLOGIA: existe um cromossomo supranumerário acrocêntrico, anormalmente
pequeno; seu tamanho corresponde aproximadamente à metade de um dos autossomos do
grupo G (SMITH, 1985; BORGES-OSÓRIO & ROBINSON, 2002). Bühler et al. (1972)
acham que esse cromossomo sobressalente resulta de um cromossomo de número 22 deficiente,
ao passo que Schinzel et al. (1980) julgam tratar-se de um cromossomo bissatetilado e
isodicêntrico, parecendo ser derivado de um ou de ambos os cromossomos de número 22.

Uma das características da síndrome do olho de gato ou síndrome de Schmid-Fracaro é
a grande variabilidade do quadro clínico, por tratar-se de uma deleção parcial do cromossomo
22 correspondendo a uma trissomia parcial do braço longo do cromossomo 22 ,22 q+
(Mello,2001) ou manifestando-se especialmente nos casos comprovados de transmissão direta
do cromossomo supranumerário de um dos genitores para a criança, sendo por essa razão
importante coletar-se o maior número de dados sobre a síndrome.

Assim sendo, no caso em estudo, por nós realizado,  encontramos as seguintes
particularidades que passamos a descrever. VAJB nasceu em 13.3.2004 de parto cesária, pois
ultra-som evidenciava retardo do crescimento intra-uterino e oligoidrâmnio, teve APGAR 6/9,
pesou 2130 g. e 43 cm de estatura. Apresentava fáscies sindrômica (fotografia l), coloboma da
íris (fotografia 2) e outras malformações como micropênis e agenesia de palato, sendo por isso
encaminhado ao berçário semi-intensivo. Apresentou crise convulsiva nas primeiras 12 horas de
vida por hipoglicemia, iniciando o uso de Fenobarbital; quadro ictérico com dois dias de vida,
inicialmente por bilirrubina indireta e no quarto dia de vida predominava bilirrubina direta com
crescente aumento de valores com fezes amarelo-claras inicialmente e posteriormente
esbranquiçadas e sopro cardíaco no terceiro dia de vida, que aumentou progressivamente de
intensidade, sendo diagnosticado também um quadro de arritmias cardíacas, corrigida após dois
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dias e insuficiência cardíaca ventricular e atrial,  amplos com repercussão hemodinâmina (Figuras
1 e 2), ainda no terceiro dia de vida, a cintilografia das vias biliares demonstrou não haver
excreção da bile (figura 3).

Ressalte-se também que ao nascimento o fígado estava localizado  normalmente na
cavidade abdominal, abaixo do diafragma  e sua maior parte no antímero direito. No décimo dia
de vida, observou-se um deslocamento de cerca de 3 cm do originalmente descrito em relação
ao diafragma.

Com 47 dias de vida, foi feita laparotomia exploradora na tentativa de realizar cirurgia
de Kasai, porém evidenciou-se agenesia das vias biliares e não atresia como se pensava até
então, sendo por esta razão realizada apenas biópsia hepática.

As anomalias encontradas até 48 dias de vida foram:
Cardiopatia congênita: arritmias cardíacas, com insuficiência dos ventrículos e átrios ambos amplos
com repercussão hemodinâmina; agenesia das vias biliares; hipopituitarismo parcial,
hipotireoidismo de etilogia central e hipogonadismo o que demonstram as avaliações hormonais,
agenesia do palato; micropênis; hipocalcemia; pneumonia em tratamento e ferida operatória
infectada por Staphylococcus aureus em tratamento.

Os medicamentos em uso foram:
Ceftazidina D 10; Ursacol, Digoxina 8 mcg/K g/dia. Furosemida 1 mg/Kg/dose de 12/12 h.
Levotiroxina 5 mg/Kg/dia. Vitamina E 4 u/dia. Vitamina K 1 vez por semana. Polivitaminas 24
gotas/dia. Fenobarbital 4 mg/Kg/dia. Cloreto de potássio 6% 4 mg/Kg/dia e Gligose-Cálcio
10% 3ml/Kg/dia.

O exame citogenético de sangue periférico do paciente VAJB revelou uma
cromossomopatia estrutural mostrando uma deleção do braço longo do terceiro cromossomo
22 (+22q-) – fórmula cariotípica: 47,XY,+22q- (Figura 4).

Conclusão

VAJB foi a óbito em 21/06/2004 e os dados por nós apresentados representam uma
contribuição importante, para novos conhecimentos sobre a síndrome que podem ser
incorporados aos aspectos de malformações já conhecidas da síndrome.

ABSTRACT: Numerically, genetic factors are the most important causes of congenital anomalies.
It has been estimated that they cause about a third of all birth defects and nearly 85 per cent of all
those with known causes. Any mechanism as complex as mitosis or meiosis may occasionally
malfunction. Thus, chromosomal aberrations are common and are present in 6 to 7 per cent of
zygotes. Many ot these primordial cells never undergo normal cleavage (mitosis) and become
blastocysts. In vitro studies or early embrios (cleaving human zygotes) less than 5 days old have
revealed a high incidence of abnormalities. Many defective zygotes, blastocysts, and early embrios
abort spontaneously during the first three weeks and the overall frequency of chromosome
abnormalities in them is at least 50 per cent. Twoo kinds of change occur in chromosome
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complements: numerical and structural, and they may affect the sex chromosomes and/or the
autosomes. In some cases, both kinds of chromosome are affected. Structural chromosomes
abnormalities result from chromosome breakage that is induced by various environmental factors,
e.g., radiation, drugs, chemicals, and viruses. The type of abnormality that results depends upon
what happens to the broken pieces ot the chromosomes. The only aberrations that are likely to
be transmitted from parent to child are structural rearrangements, such as inversion and
translocation.
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RESUMO

Este trabalho, desenvolvido na cidade de São Carlos-SP, estuda relações entre os estágios do
desenvolvimento cognitivo e os determinantes sócio-econômicos.
No total foram estudados 380 sujeitos, pertencentes à faixa etária de 5 a 12 anos, distribuídos
em 3 grupos distintos: escolarizados em escolas públicas, escolarizados em escolas particulares
e não-escolarizados.
Os estágios do desenvolvimento cognitivo dos sujeitos amostrados foram determinados mediante
a aplicação de provas piagetianas para diagnóstico do comportamento  operatório. Para a
determinação do nível sócio-econômico foram feitos levantamentos da renda familiar mensal
auferida, nível de escolaridade e de profissão dos pais; foram, ainda, feitas avaliações
antropométricas de peso e de altura dos sujeitos amostrados, e também pesquisou-se a respeito
da composição familiar (número de filhos).
Considerando-se os 380 sujeitos amostrados, estudou-se o efeito das variáveis e a possível
independência entre:

a) Idade e Estágios: fez-se um teste de independência  pela técnica de X2. Verificou-se que
o estágio é dependente da idade, para qualquer tipo de prova;

b) Tipo de Escola e Estágios: usando a técnica de X2, verificou-se que, independentemente
da faixa etária dos sujeitos, existe uma dependência entre o tipo de escola e estágios;

c) Renda e Estágios: usando a técnica de X2, verificou-se que independentemente da faixa
etária, existe uma dependência entre renda e estágio, para todas as provas.
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SILVA, Zuleide Santana. Contribuição ao conhecimento da família Sciaenidae
(Actinopterygii, Teleostei, Perciformes) na Baía de Todos os Santos e Ilha de Itaparica
(Bahia) com base em material depositado na coleção do Laboratório de Ictiologia
(Departamento de Ciências Biológicas) da Universidade Estadual de Feira de Santana
(Bahia). Monografia (Especialização em em Zoologia) – Universidade Estadual de Feira de
Santana (Bahia).

RESUMO

É apresentada uma relação dos gêneros e espécies da família Sciaenidae depositados na coleção
do Laboratório de Ictiologia (Departamento de Ciências Biológicas) da Universidade Estadual
de Feira de Santana (estado da Bahia) e procedentes da Baía de Todos os Santos (litoral do
estado da Bahia). Foram identificados 8 gêneros e 10 espécies com um total de 68 exemplares:
Bairdiella ronchus, Ctenosciaena gracilicirrhus, Equetus acuminatus, Larimus breviceps,
Menticirrhus americanus, M. littoralis, Ophioscion punctatissimus, Stellifer rastrifer, S.
stellifer e Umbrina coroides. Não foi observada nenhuma ampliação dos limites de distribuição
geográfica conhecidos para as espécies identificadas. A alta incidência de juvenis de Sciaenidae
confirma a importância da Baía de Todos os Santos e Ilha da Itaparica (estado da Bahia, litoral
nordeste do Brasil) como área de abrigo e crescimento.
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